
Om Hjärt-Lungfonden 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc).  
I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. 
Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt 
informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag 
och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och 
företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och  
bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Om AstraZeneca 

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med 
fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda 
läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, 
andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. 
AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa  
läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer  
information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Inbjudan till seminarium

Vad krävs för att rädda fler liv inom  
hjärtsjukvården i Stockholm?
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1 
När: onsdagen den 6 mars 2013 kl 13.30 – 16.00 
För vem: Politiker, tjänstemän och beslutsfattare i vården

Stora framsteg har skett inom hjärtsjukvården under de senaste decennierna.  
Trots det ökar antalet avlidna i hjärtsvikt samtidigt som hjärtinfarkt fortsätter  
att vara den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige. Stockholmsområdet  
är Sveriges mest tätbefolkade region och trots närhet till vård och internationellt  
renommerad forskning är regionens sjukhus inte bäst i landet på behandling av  
t ex hjärtinfarkt, enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2012.

Hjärt-Lungfonden och AstraZeneca välkomnar dig till ett seminarium som syftar  
till att diskutera vad som krävs för att rädda ytterligare liv inom hjärtsjukvården  
i Stockholm. Utmaningar och möjligheter inom vård och forskning kommer att  
belysas och debatteras. Hur kan olika aktörer skapa goda villkor för sjukvården  
att bedriva vård och forskning i världsklass?



OBS! Begränsat antal platser. Anmälan senast måndagen den 25 februari 2013  
till seminarium@hjart-lungfonden.se

För ytterligare information:
Hjärt- Lungfonden, Eva Holmestig, 0708-54 42 42  
AstraZeneca, Josefine Fagerström, 0705-33 77 35

Kaffe serveras från kl 13.00, programmet börjar kl 13.30. 
Moderator, Gabriella Ahlström

•  Välkommen och inledning 
 – Lena Vågberg, Chef Regulatory Affairs, AstraZeneca Nordic-Baltic 
 – Staffan Josephson, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

•  Stockholm/världen - satsningar idag samt framtidsvision 
 – Jan Andersson, prorektor, Karolinska Institutet

•  Går det att förbättra hjärtinfarktsvården i Stockholm?  
 – Tomas Jernberg, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

•  Vad måste ske med hjärtsviktsvården i Stockholm?  
 – Cecilia Linde, professor, Karolinska Universitetssjukhuset 

•  Klinisk forskning – en förutsättning för god hjärtsjukvård?  
 – Jan Nilsson, professor, Hjärt- och Lungfonden

•  Är vården tillräckligt bra på att implementera innovationer? 
 – Lars Wallentin, professor, Uppsala Clinical Research Center

•  Paneldiskussion – hur rädda fler liv? 
 – Föreläsarna samt Lars-Joakim Lundqvist, landstingsråd (M)  
  & Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S).

Efter paneldiskussionen som avslutas kl 16.00, finns möjlighet till mingel  
där kaffé och kakbuffé serveras. 
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