
Market Access Utbildning
24 – 24 november 2020, Grand Hotel, Saltsjöbaden

Vi har nu genomfört sex utbildningar. 127 personer från ett 30-tal företag inom pharma och 
medtech tyckte att kursen levde upp till eller överträffade de förväntningar som fanns på ut-
bildningen. Nu har du också möjlighet att gå utbildningen.Välkommen med din anmälan. 

Vi kommer under de här två dagarna fokusera på att ge deltagarna en god grundläggande 
förståelse för market access landskapet i Sverige. Kursen lämpar sig för KAMs, MSLs, och de 
flesta funktioner inom marknad/sälj som behöver fördjupad kunskap i området.

Nyhet! Nu kan du även delta i utbildningen via zoom.

Lars-Åke Levin,  
Professor i Hälsoekonomi
Avdelningen för hälso- 
och sjukvårdsanalys,
Linköpings Universitet 

Kajsa Olsson,  
Konsult/vd
Nordic Pharma Access NPA AB

Dag 1:
Förmiddag
Vi inleder med att gå igenom market access land
skapet i Sverige och hur beslutfattandet styrs, lag
stiftning, regelverk och prioriteringsprinciper

Eftermiddag
På eftermiddagen går vi vidare med 
beslutsfattare och viktiga stakeholders 
på nationell och regional nivå och 
gör en kortare interaktiv övning 
kring beslutsfattare/stake
holders. Därefter tittar vi 
närmare på Ordnat infö
rande processen – Lands
tingens process Vi avslutar 
dagen med den senaste 
utvecklingen ser ut inom 
market access området, 
riskdelning. Vi går igenom 
exempel på riskdelning – 
internationellt – och vad vi vet 
om TLVs/Landstingens riskdel
ningar.

Dag 2:
Förmiddag
Under dag 2 inleder vi med de verktyg och 
informationskällor som finns för att söka infor
mation och analysera market access situationen 
inom ett visst område. Vi går igenom de vik
tigaste källorna för information inom market 
access området. Under dag 2 kommer vi också 
att göra ett grupparbete med specifika produkt

exempel. Hur kan man söka informa tion och lägga 
pusslet för att analysera och förstå market access
situationen för en produkt? (Vi använder publika 
källor, analyserar situationen och försöka förstå grun
der för beslut och vilka konsekvenser det kan komma 
att få för market access situationen inom det specifika 
terapiområdet.) LarsÅke och Kajsa deltar aktivt och 

kommer med förslag och feed back på analysen. 
Produktexempel kommer att täcka in ett 

brett spektrum från primärvård till 
specialistläkmedel.

Eftermiddag
Vi avslutar kursen med 
göra en internationell 
utblick: Hur ser market 
access utvecklingen ut i 
andra länder? Särskiljer 
vi oss i Sverige? Uppsum
mering och avslutning

Utbildningen är två dagars 
internat och kostar 14.750: 

+ moms.

Hör av dig på: 
  

för att anmäla ditt intresse, 
eller ring 0857010520. 

redaktionen@pharma-industry.se


