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15 mars 2017, Wallingatan 26A, Stockholm, kl 11.00-17.00

Jakten på en bot mot Alzheimer
tar pulsen på ...

Fler än 100 000 personer i Sverige lever med diagnosen Alzheimers sjukdom. I dag saknas läkemedel som  
kan bromsa sjukdomsförloppet. Men mycket forskning pågår och trots stora utmaningar och bakslag är 
förhoppningen att vi närmar oss en effektivare behandling.

Välkommen till en halvdag där Läkemedelsvärlden.se tar pulsen på den senaste forskningen inom  
läkemedelsutveckling och diagnostik. Du får också höra om de utmaningar som behöver lösas inför det  
paradigmskifte ett behandlande läkemedel mot Alzheimer skulle innebära.

Dagen ger en unik möjlighet att skaffa ny kunskap, nätverka och sätta agendan för alzheimerområdets 
utveckling i framtiden. 

 Anmäl dig här! Antalet platser är begränsade.

11.00 Registrering 
 Lunchsmörgås med dryck 
12.00 Välkommen och inledning 
 Ingrid Helander, chefredaktör, Läkemedelsvärlden.se och  
 moderator inleder dagen 
12.10 Framtidens Alzheimerbehandling – vad kan vi lära av historien  
 och vart är vi på väg? 
 Bengt Winblad, professor i geriatrik, Karolinska institutet 
12.30 Kampen mot det neurotoxiska elementet vid Alzheimers sjukdom 
 Gunilla Osswald, vd, Bioarctic 
12.50 Forskningsstiftelsen AlzeCure – att utmana ”mission impossible 
 Jonas Ekstrand, vd, Alzecure 
13.10 Bensträckare 
13.20 Tidig upptäckt och diagnostik – en förutsättning för framgångsrik  
 läkemedelsbehandling 
 Agneta Nordborg, professor i klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet 
13.40 Alzheimer ’s Disease: Eli Lilly Perspective on Disease-Modifying  
 Approaches 
 Joanna Maria Wolak, senior forskare och ledare för avdelningen  
 neurodegeneration, Eli Lilly 
14.00 The BACE inhibitor verubecestat in the treatment of Alzheimer’s  
 Disease 
 Jina Swartz, Dr., medicinsk chef och ansvarig för terapiområdet neurologi,  
 MSD 
14.20 Kaffepaus 
14.50 Nya sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimer  
 – vilka utmaningar måste lösas innan introduktion? 
 Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig farmakoterapi, Läkemedelsverket  
15.10 Hur ska vi kunna värdera ett sjukdomsmodifierande läkemedel?
 Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, TLV 
15.30 Regeringens beredskap för den framtida alzheimerbehandlingen 
 Agneta Karlsson, statssekreterare, socialdepartementet 
16.00 Paneldiskussion  
16.30 Mingel och nätverkande
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