
REGISTRERING OG LUNSJ11:30-12:00

12:00 - 12:05

12:05 - 12:15

12:15 - 13:15 Introduksjon til tilgang for nye medisiner for pasienter og pårørende. Hva 
avgjør om nye behandlinger blir tilgjengelig for norske pasienter? Hvordan 
fungerer det meget komplekse systemet for Nye Metoder og tilgang til 
legemidler i Norge? Hvilke utfordringer har vi på dette feltet? 
Line Walen, LMI

13:30 - 14:00 Hvordan jobber en stor pasientorganisasjon? Finnes det samarbeid med 
industrien? Hva er de største utfordringene og satsingsområder? 
Hvordan jobber dere med kommunikasjon, politisk eller med industrien?
Chrsitian Pollock Fjellstad, Fagansvarlig interessepolitikk, 
Norsk Revmatiker Forbund 

Program: Mandag 20. november 2017

Velkommen og introduksjon av LMI og Pasientutvalget 
Karita Bekkemellem, LMI

Velkommen og introduksjon 

LMIs nyetablerte Pasientutvalg har gleden av å invitere til et halvdags arrangement, hvor vi ønsker å utforske 
og kartlegge hva som skal til for at legemiddelindustrien og pasientforeninger kan samarbeide på en enda 
bedre måte enn vi gjør i dag. Pasientforeningene har en stor og viktig rolle på vegne av pasientene og vi 
mener at med et godt samarbeid, oppnår vi et bedre resultat for flere. 

Et tema vi vet opptar mange er raskere tilgang til nye innovative legemidler. Derfor vil LMI sin ekspert 
innenfor feltet holde et foredrag som gir en introduksjon til tilgang for nye medisiner tilpasset til pasienter 
og pårørende. Hva avgjør egentlig om nye behandlinger blir tilgjengelig for norske pasienter?

Som et ledd i kartleggingen for økt samarbeid, ønsker vi i legemiddelindustrien også å lære mer om hvordan 
pasientforeninger jobber. Under arrangementet vil vi også tilrettelegge for erfaringsdeling mellom pasient-
foreninger, slik at det skapes en felles møteplass for deling av nyttig informasjon til inspirasjon for andre 
pasientforeninger.

Vi håper så mange som mulig av representanter for pasientforeninger har anledning til å delta. 

Auditoriet i Essendrops gate 3 5. FEBRUAR 2020 

PROGRAM: Onsdag 5. februar 2020

13:15 - 13:30 PAUSE



Program: Mandag 20. november 2017Auditoriet i Essendrops gate 3 5. FEBRUAR 2020 

14:00 - 14:30 Hvordan jobber en mindre pasientorganisasjon? Finnes det samarbeid med 
industrien? Hva er de største utfordringene og satsingsområder? 
Hvordan jobber dere med kommunikasjon, politisk eller med industrien?
Margaretha Hamrin, Styreleder, Familiær Hyperkolesterolemi (FH) Norge

14:30 - 14:45 Introduksjon og organisering av Workshop
Deltakere fordeles i grupper basert på deres behov og ønsker. 
Temaer som kan velges: 
•   Tilgang til nye behandlinger
•   Brukermedvirkning

14:45- - 15:30 Workshop
Organiseres av deltakere i Pasientutvalget. 
•   Hva trenger pasientforeninger av industrien for bedret samarbeid?
•   Hvordan kan samarbeid tilrettelegge for bedre brukermedvirkning?

15:30 - 16:00 Gjennomgang og oppsummering
Fremlegging av diskusjoner

REGISTRER DEG HER

https://www.lmi.no/kurs-arrangement/hvordan-kan-pasientforeninger-og-legemiddelindustrien-forbedre-og-oke-samarbeid/

