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Välkommen!
Några inledande ord från arrangörerna
Vinnova arbetar sedan 2021 med det prioriterade området Hållbar precisionshälsa. Syftet är att
skapa en tydlig strategisk riktning för vårt innovationsarbete inom hälsa och life science, och att
bygga en portfölj med kompletterande och samverkande satsningar. Vår vision är att alla människor
utifrån sina egna förutsättningar ska ha möjlighet till bästa möjliga hälsa och välbefinnande.

Efter pandemin har vi nu äntligen möjlighet att samlas fysiskt på en konferens. Vi har bjudit in
representanter för alla Vinnovas pågående finansierade projekt inom precisionshälsa. Våra
målsättningar är tydliga: Vi vill att ni ska få möjlighet att träffa varandra för att dela era mål och
perspektiv, inspireras, och se om ni kan hitta vägar att hjälpa varandra i ert fortsatta arbete.
Från Vinnovas sida ser vi verkligen fram emot att träffa er och lyssna på era behov och idéer,
det är ju för er vi finns till!
Varmt välkomna till denna första fysiska områdeskonferens inom hållbar precisionshälsa!
Anders Brinne och Sanna Edlund
Värdar och moderatorer

Huvudtalare och paneldeltagare
Tema: Prevention för bättre hälsa
09:00 – 10:10 Auditorium (Innovation / Momentum / Growth)

Hållbar precisionshälsa, ökad träffsäkerhet och mer prevention

Lars Hammarström
Vinnova

Vinnova arbetar med det prioriterade området Hållbar precisionshälsa. Siktet är inställt på att hälsoinsatser i större
utsträckning tar hänsyn till individuella förutsättningar. Vi ser också stora möjligheter att driva på omställningen mot
en mer förebyggande hälsovård med individen i centrum. För att skapa hållbara lösningar krävs innovation i bred
bemärkelse. Tekniska lösningar måste utvecklas hand i hand med regelverk, infrastruktur och affärsmodeller.
Nya former och incitament för partnerskap behöver etableras så att vi alla hjälps åt med omställningen.
Lars Hammarström, avdelningschef på Vinnovas avdelning Hälsa, ramar in konferensen och det första temat.

Samarbete är en nyckel till framgångsrikt preventionsarbete

Sana Alajmovic
Sigrid Therapeutics

Under senare år har fokus börjat skifta mot mer främjande och förebyggande insatser för bättre hälsa,
och det är en nödvändig förändring för att minska trycket på välfärdssystemet. I takt med att vi lär oss mer
om våra olika individuella förutsättningar kan vi också bli mer effektiva i det riktade preventionsarbetet.
Här är det tydligt att en ökad samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer är en nyckel till
att åstadkomma förändring. Sana Alajmovic, VD på Sigrid Therapeutics, delar sina erfarenheter av att
arbeta med prevention, och ger exempel på innovationsprojekt över hela världen.

Vi mår bättre tillsammans
Gustaf Josefsson Tadaa

Hur avgör sociala faktorer hur vi mår? Kan sättet vi umgås och organiserar oss påverka hur vi tar ansvar
för vår hälsa? Och om jag är ensam, hur mår jag då? Gustaf Josefsson Tadaa delar inspirerande tankar
om hur man bygger community, skapar platser och sammanhang där människor känner tillhörighet.
Vi får ett helikopterperspektiv på precisionshälsa och nytt sätt att förstå kopplingen mellan
sjukdomsprevention och samhällsbyggnad.

Huvudtalare och paneldeltagare
Tema: Innovativa behandlingar i vården
12:20 – 13:30 Auditorium (Innovation / Momentum / Growth)

Precisionshälsa är vägen framåt för en hållbar vård och omsorg

Elisabet Nielsen
Vinnova

Samhället har inte råd att ödsla resurser på behandlingar som inte har effekt, där patienter och anhöriga utsätts för onödigt
lidande. En hållbar vård är en vård som utgår från patientens behov och förutsättningar. Här behövs innovation, både för att
stödja utveckling av nya individanpassade behandlingsformer, och för att underlätta införandet i vård och omsorg. Sverige
är ett innovativt land med goda möjligheter att ta internationellt ledarskap. Men det ställer krav på smartare samverkan
mellan vårdgivare, akademi, näringsliv, myndigheter och patienter. Elisabet Nielsen, enhetschef på Vinnovas avdelning
Hälsa, ger en introduktion till dagens andra tema.

Framtidens innovativa och individcentrerade hälso- och sjukvård

Björn Arvidsson
STUNS Life Science

Precisionsmedicin är på frammarsch i svensk hälso- och sjukvård. Förbättrad diagnostik bidrar till ökad förståelse för
sjukdomar, och nya träffsäkra terapier möjliggör en mer individanpassad behandling. Här finns potential att inte bara
lindra symtom och bromsa sjukdomsförlopp, utan även att bota kroniska sjukdomar som exempelvis cancer och
neurodegenerativa sjukdomar. Hur ser den framtida vården ut? Hur kan innovativ diagnostik och behandling bidra till en
mer effektiv vård, och vilken är patientens roll i den framtida sjukvården? Björn Arvidsson, verksamhetschef på STUNS
Life Science, målar upp bilden av framtidens innovativa och individcentrerade vård, och resonerar om hur vi kan ta oss dit.

Cellterapier revolutionerar vårt sätt att bedriva vård

Anna Falk
Lunds universitet

Det pågår intensiv forskning inom cell- och genterapiområdet över hela världen, och läkemedelsbolagen slåss om att ligga i
täten. Flera avancerade terapiläkemedel har godkänts för behandling av patienter, och ännu fler är på gång. Vad är på
gång inom cellterapiområdet? Och hur stor är egentligen potentialen? Hur står sig svensk forskning i ett internationellt
perspektiv? Och vad innebär det för framtidens hälso- och sjukvård i Sverige? Är det här terapier som är till för alla?
Anna Falk, professor i neurala stamceller vid Lunds universitet, presenterar de stora möjligheter som cellterapier erbjuder,
och diskuterar hur vi kan utnyttja potentialen på bästa sätt.

Workshops
10:40 – 11:30 Evolution, Progress, Future, Creative
13:50 – 14:40 Evolution, Progress, Future, Creative
15:10 – 15:50 Evolution, Progress, Future, Creative

Knyt kontakt, dela idéer och kunskap
På konferensens workshops har du chans att träffa andra aktörer för att knyta kontakt, utbyta idéer
och dela kunskap. Här finns chans att arbeta fokuserat, generera idéer och skapa tillsammans kring
knäckfrågor och utmaningar. Workshops arrangeras i huvudsak av projekt och miljöer med
finansiering från Vinnova. Vi hoppas på många aha-upplevelser och win win-situationer bland såväl
er som delar med sig av sina utmaningar, som bland er som bidrar med perspektiv och expertis.

Tematiska spår
För att underlätta planering och undvika konflikter i schemat delas workshoparna in i tematiska spår.
Spår 1: Ökat nyttjande av hälsodata (grupprum Evolution)
Spår 2: Ökad hållbarhet genom innovation (grupprum Progress)
Spår 3: Innovation för bättre vård och behandling (grupprum Future)
Spår 4: Prevention för ökad hälsa (grupprum Creative)
Var på plats i god tid innan workshopen för att vara säker på att få delta. Varje workshop kan ta emot
ca 20-25 deltagare. Det finns ingen föranmälan utan först-till-kvarn-principen gäller, och när det är
fullt så stänger vi dörrarna. Programmet kommer att fyllas på med mer detaljerad information om
varje workshop senast en vecka innan konferensen.

Projektpitcher
10:40 – 11:30 Auditorium (Innovation / Momentum / Growth)
13:50 – 14:40 Auditorium (Innovation / Momentum / Growth)
15:10 – 16:00 Auditorium (Innovation / Momentum / Growth)

Pågående innovationssatsningar inom precisionshälsa
Vinnova arbetar aktivt med att bygga en bred portfölj inom området hållbar precisionshälsa, med
små och stora satsningar, projekt, miljöer och infrastrukturer, och med representation från alla
samhällssektorer. Vi gör satsningar på läkemedel, medicinteknik, digital hälsa och prevention, allt för
att bidra till vår vision – att alla ska ha möjlighet att utifrån egna förutsättningar uppnå bästa möjliga
hälsa och välbefinnande.
Här presenterar några av våra projekt sitt arbete i korta 5-minuterspitcher. Du får möjlighet att se
bredden av de satsningar Vinnova gör inom precisionshälsa, och kan förhoppningsvis hitta
beröringspunkter och potentiella samarbeten.
Projektpitcherna genomförs i auditoriet under tre sessioner. Ta en paus från workshops och mingel
för att lyssna och inspireras av allt spännande som är på gång. Ett mer detaljerat schema med
beskrivning av talare och projekt kommer i detta program senast en vecka innan konferensen.

Torg och mingelytor
Framsynstorget
Framsynstorget är en demoyta, där några av Vinnovas finansierade initiativ visar upp koncept, och där
du får möjlighet att ställa frågor och bidra med idéer och tankar. Du möter exempelvis projekt från
Vinnova-satsningarna Framtidsprototyper och Systemdemonstratorer som Södersjukhusets prototyp
Preventivmottagningen. Missa inte att gå förbi och bidra i dessa spännande satsningar!

Internationella soffhörnan
De utmaningar vi har inom hälsoområdet är globala, och internationellt samarbete är en förutsättning
för att lösa dem. Som verksam inom området finns det många internationella möjligheter till samarbete
och finansiering. Det pågår exempelvis mycket inom EU och Horisont Europa där svenska aktörer har
möjlighet delta och söka finansiering. Några exempel:

• Personalized Medicine Partnership
• Rare Disease Partnership
• Health and Care Systems Transformation Partnership
• One Health AMR WP
• Pandemic Preparedness
• Innovative Health Initiative (IHI)
Vinnova ger bidrag till förberedelseprojekt för att förbereda en internationell ansökan om finansiering.
I soffhörnan möter du Vinnovas experter på internationellt samarbete och kan ställa frågor eller få hjälp
att ta ditt nästa steg.
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