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Ordförande Olivia Frånberg förklarar mötet öppet. Mötet inleds med att vår revisor Thomas 
Troëng läser upp revisionsberättelsen för 2021 och ber om ansvarsfrihet. Denna beviljas. 
Föregående protokoll läses upp och godkännes.  
 
Därefter följer presentation av kvällens föreläsare Ulf Malmqvist - Professor och 
Verksamhetschef för Kliniska studier Sverige – Forum Söder, Region Skåne.  
Ulf inleder sin föreläsning med att beskriva det uppdrag han har fått, nämligen att etablera 
ett Läkemedel för avancerad terapi (ATMP)-centrum på Skånes Universitetssjukhus. Som vår 
föreläsare konstaterade är det kanske det minsta centrat på Universitetssjukhuset, men det 
med det absolut längsta namnet. Detta ATMP-centrum har som syfte att stödja forskning 
kring läkemedel för avancerad terapi inom hela Södra Regionen.  
 
Men vad är egentligen läkemedel för avancerad terapi (ATMP)? Ulf berättar om 4 
undergrupper – somatiska cellterapier, genterapier, vävnadstekniska produkter och 
kombinationsläkemedel. Skillnaderna mellan ett läkemedel för avancerad terapi och våra 
klassiska kemiska läkemedel är många, bland annat är det mycket mer komplexa molekyler 
som är svåra att framställa, bevara och karaktärisera. De medför nya och komplicerade 
regelverk samt ett behov för ökad kompetens och stora organisatoriska och ekonomiska 
satsningar där vårdinrättningar, forskningsgrupper och företag måste samverka.  
 
Trots alla dessa svårigheter kan ATMPs medföra något fantastiskt – istället för att behandla 
patienter kan vi eventuellt bota dem. Ett lovande exempel som Ulf presenterar är en man 
som stod inför palliation men mottog genterapeutisk behandling kallad ”CAR T-cell 
behandling” för 11 år sedan och än idag är friskförklarad. Nackdelen med denna 
engångsbehandling, bortsett från potentiellt svåra biverkningar, är prislappen – på 4,5 
miljoner kronor. I framtiden kan det dock se annorlunda ut. Ulf förutspår själv att vi kommer 
se fler godkända läkemedel för avancerad terapi i framtiden vilket kommer medföra ökad 
konkurrens, kunskap och bättre pris.  
 
Forskningen kring ATMPs är relativt nyetablerad men den går snabbt! Just nu pågår drygt 
1200 kliniska prövningar som man känner till och det prognosticeras att 20-25 ATMPs ska 
kunna godkännas per år. En spännande utveckling att följa, där Södra Regionen 
förhoppningsvis kommer kunna bidra med flera banbrytande upptäckter! 
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