
Baggrund og anledningen for rundbordsmødet

Embedsmænd og fagfolk mødtes den 30. november 2021 for at drøfte udfordringer og 

muligheder ved avancerede terapier i dansk kontekst. Anledningen var udgivelsen af VIVE-

rapporten ”Avancerede terapier (ATMP): En kortlægning af potentialer og udfordringer 

ved introduktion af nye behandlingsmuligheder i Danmark” af Sarah Wadmann & Betina 

Højgaard. 

Nærværende notat er en opsamling af drøftelser og pointer ved rundbordsmødet, som 

tog afsæt i rapportens indhold, der også blev præsenteret til rundbordsmødet. Notatet 

her gengiver således ikke rapportens indhold, men afspejler den rundbordssamtale, som 

rapporten gav anledning til og deltagernes forskellige holdninger til området. Notatet  

deles med deltagerne ved rundbordet og kan eventuelt danne afsæt for videre drøftelser 

af området. 

1. Åben, nysgerrig og positiv stemning 

Ved rundbordsmødet var der udpræget motivation for dialog om udfordringer og mulig-

heder ved nye avancerede gen- og celleterapier og vævsteknologier (ATMP’er), ligesom 

der var enighed om behov for viden og dialog på området. Dette behov er begrundet i, at 

nye avancerede terapier er et relativt nyt fænomen og, at erfaringerne i dansk kontekst er 

spæde. Af de forskellige typer af nye avancerede terapier  blev det udtrykt, at særligt gen-

terapi-området er underbelyst. Rundbordsdrøftelsen synliggjorde, at flere havde erfaringer  

med nye avancerede terapier, men fra meget forskellige kontekster. Tilsammen bidrog  

disse erfaringer til et mere komplet billede af området samtidig med, at kompleksiteten af 

området blev tydelig. 

Der var enighed om, at dialog kan give et fælles sprog og en dybere indsigt i de  

udfordringer og muligheder, som hele området kan have for borgerne, patienterne,  

myndigheder, driftsherrer, velfærd, erhverv, vækst, eksport, udvikling og fælles institutioner 

(som universiteter, Medicinrådet, Amgros). Medicinrådets nuværende metoder omkring 

brug af kvalitetsjusterede leveår blev fremhævet for på sigt at kunne være med til at  

understøtte et fælles sprog, bedre sammenligningsgrundlag og større gennemsigtighed. 

2. Nye avancerede terapier er en radikal forandring – skal Danmark være med?

Rundbordsmødet afspejlede bred enighed om, at de nye avancerede terapier har disrup-

tive karakteristika. Nogle af dem er potentielt engangsbehandlinger med kurativ effekt. 

Der kommer tiltagende flere af disse nye avancerede terapier på markedet. Og derfor kan 

det offentlige sundhedsvæsen i fremtiden komme til at stå overfor nogle udfordringer og 
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dilemmaer i en skala, som det ikke vurderes at være gearet til.

Udfordringerne forbundet med introduktion af avancerede terapier rejser spørgsmålet, om 

Danmark skal fortsætte sin nuværende tilgang under de nuværende rammer, eller om man 

skal drøfte andre muligheder. 

Regionernes driftsbudgetter er ikke gearet til at håndtere en engangsbehandlingspris, 

hvor sundhedseffekterne kan fordele sig over et helt liv. Ligeledes er infrastruktur og  

organisation endnu ikke gearet til de meget avancerede teknologier, som screening,  

diagnosticering, behandling, uddannelse og logistik kan forudsætte. Udvikling, forskning  

og modning af disse typer terapier, sammen med infrastrukturen omkring den, er  

tilsvarende ekstremt ressourcekrævende. 

3. Evaluering og anbefaling af nye avancerede terapier i dag

Nye avancerede terapier risikerer ikke at kunne anbefales til brug på danske sygehuse, fordi 

de er udviklet med andre teknologier og tilgange end de traditionelle lægemidler, og fordi 

der er færre patienter i målgrupperne. 

Det betyder, at Danmarks position vedrørende nye avancerede terapier de facto er et  

Medicinråds- og Amgros-ansvar. Institutioner, som ikke har til formål at have f.eks.  

forsknings-, vækst- og velfærdsperspektiv, og som opererer med forholdsvis korte  

tidshorisonter i deres aktioner og reaktioner. Dette er særlig udpræget, når der er tale 

om engangsbehandlinger med kurativ effekt som således potentielt kan have effekt i hele 

liv, hvorfor en sådan omkostnings- og gevinstrealisering vil være særdeles vanskelig at  

evaluere og reagere på, hvis løftet indfries eller ikke gør.

I dag er det Amgros’ ansvar at forhandle priserne, så regionernes budgetkonsekvenser 

og den inkrementale omkostningseffektivitetsratio er overkommelige for regionerne. Dette 

er i nogle tilfælde lykkedes, nogle gange ved brug af alternative aftaler, der ved hjælp af  

risikodeling gør det muligt at håndtere specifikke usikkerheder. Ved rundbordsmødet var 

der en kort drøftelse af disse alternative prisaftaler, de ressourcer og det data, sådanne  

kræver, men også en italesættelse af det vanskelige ved at vurdere og prissætte nye  

avancerede terapier i en situation, hvor der er asymmetri i informationerne. F.eks. i tilfælde  

hvor (engangs-)behandlinger potentielt giver livslange gevinster, hvordan prissættes  

dette, hvem skal tjekke hvorvidt gevinsterne realiseres, og hvad er der af eventuelle  

sanktionsmuligheder til den tid? Det er et svært og forholdsvis ubetrådt land for alle  

involverede. 

Der var tilkendegivelser i forhold til, at det kunne være værdifuldt at assistere Medicinrådet 

og Amgros og industrien med at håndtere området, da der (endnu) ikke er rammer til at 

håndtere de store perspektiver på området. Ingen har de store erfaringer, og det kan derfor 

være meningsfuldt at have en fælles drøftelse heraf. Herunder spørgsmålet om, hvordan 

man kan håndtere effektdata med meget små patientgrupper og meget små studiepopula-

tioner. Der blev efterlyst ansvar for at sikre opsamling af og gennemsigtighed om interna-

tionale effektdata. Spørgsmålet om, hvor Medicinrådsressourcerne bliver brugt bedst, blev 

også rejst. Herunder blev det drøftet, om der kunne være ræson i at lave målrettede spor 
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for nye avancerede terapier, almindelige lægemidler og behandlingsvejledninger, ved at 

fastlægge nogle rammer for, hvornår hvilke spor skal anvendes, og hvor meget hvert spor 

må fylde i forhold til de øvrige spor. Her blev det nævnt om det kunne være gavnligt at fast-

sætte nogle bagatelgrænser for, hvornår det er relevant at bruge Medicinrådets ressourcer 

(mindst relevant for X patienter, mindst Y QALY-forbedring, højest Z ICER eller lignende).

Brug af nye avancerede terapier i Danmark vil have afledte effekter, som ikke inkluderes  

i Medicinrådets vurderinger (f.eks. vækst og forskning). Medicinrådet inkluderer alene 

de direkte behandlingseffekter og de direkte omkostninger. Der blev drøftet en række  

problemstillinger i at overlade beslutningerne om brug af nye avancerede terapier i  

Danmark til Medicinrådet.

På effektsiden: Den nuværende tilgang betyder, at de positive afledte effekter omkring 

udvikling af viden om nye avancerede terapier i Danmark ikke inkluderes. Der er effekter  

udover de direkte behandlingseffekter, fordi implementering af nye avancerede terapier  

i Danmark vil udvikle ekspertiser, erfaring, forskning, erhverv, vækst, rekruttere inter- 

nationale spydspidser, teknologi, datascience, infrastruktur, organisatorisk knowhow 

mv. Det kan derfor være relevant, at andre effekter end behandlingseffekter, som f.eks.  

minoritetshensyn (små patientgrupper) og synergieffekter, også drøftes, før Danmarks 

fremtidige retninger for nye avancerede terapier fastlægges.

På effektsiden er der også potentielt negative afledte effekter, som blev nævnt til rund-

bordsmødet. Der blev spurgt ind til, om man havde klarheder over klimafodaftryk ved de 

enkelte behandlinger med nye avancerede terapier, og om effekt på miljø var gennem- 

sigtigt; f.eks. blev det nævnt, at visse behandlinger kan betyde, at patienten udskiller  

risikomateriale f.eks. genetisk materiale i perioden efter. 

På omkostningssiden: Regionernes budgetter giver ikke råderum, hvor det med rimelighed 

kan forsvares at fordele så store up-front omkostninger til at investere i en mindre andel af 

befolkningens livskvalitet og livslængde. Ligesom sundhedsvæsenet ikke har driftsmidler,  

der kan øremærkes til kapacitetsopbygning på området for nye avancerede terapier for 

at understøtte erhvervs-, forskningsudvikling og international tiltrækning af finansiel,  

teknologisk og videnskapital.

Der blev talt om S-kurven, der illustrerer hastigheden, hvormed ny teknologi og innova-

tioner bliver implementeret. Herunder at vi i Danmark endnu ikke har taget eksplicitte  

beslutninger om den ønskværdige S-kurve for nye avancerede terapier. Ønsker vi et højt 

skarpt S (hurtig implementering), skal vi ændre nogle rammer. Uanset hvilken vej, Danmark 

vælger at gå, kan transparens være nyttigt for at give alle aktører mulighed for at tage 

bestik af situationen. 

Tilsvarende blev det drøftet, om prisudvikling på teknologi fra innovation til moden imple-

mentering også kan forventes at have lignende tendens på området for nye avancerede 

terapier. Der var en forventning om, at priserne på sigt kan forventes at falde lidt, om end 

det blev påpeget, at når der er tale om behandlinger målrettet få, og når behandlingerne er 
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teknologi- og ressourcekrævende, så vil marginalomkostningerne stadig være forholdsvis 

høje på den enkelte behandling. 

En del af rundbordsdrøftelsen omhandlede alle de organisatoriske, logistiske løsninger,  

innovationer og samarbejder, som -området for nye avancerede terapier både  

nødvendiggør og bidrager til. Ligeledes kom der eksempler på oplevede finansielle  

udfordringer omkring forskning på området. Det blev illustreret med en række  

erfaringer med området for nye avancerede terapier. Der blev nævnt eksempler omkring  

produktion, forskning, arbejdsmiljø, infrastruktur, hvordan det kan være meget dyrt 

at udvikle god fremstillingspraksis på området for nye avancerede terapier, og der var  

eksempler på overkommelige innovative løsninger på lokale udfordringer. Tilsvarende blev 

der drøftet udfordringer med nogle af de aktuelle nye avancerede terapier, som kræver 

samproduktion og -udvikling i udlandet, hvilket giver nogle væsentlige udfordringer for 

Danmark omkring legale og etiske rammer, tidsperspektiver, økonomi, for afhængighed af 

udlandets forsknings- og produktionskapacitet mv. 

Data og infrastruktur var udpræget på rundbordsdeltagernes dagsorden. Behovet for gode 

data. Behovet for data fra alle sektorer både sygehus, almen praksis og kommuner og  

understøttende infrastruktur. Behovet for at kunne identificere de mulige patienter. Behovet 

for at kunne vurdere (patienternes oplevede) effekter af behandling. Behovet for hurtigt at 

kunne drage konsekvens af data og ny viden osv. I den forbindelse blev hele den diagnos- 

tiske udfordring vendt, bl.a. fordi det kan være relevant at tage en proaktiv drøftelse af 

data, infrastruktur, beredskab, etik, muligheder mv., inden der dukker nye avancerede  

terapier op, som skal tages i brug meget tidligt, og nogle gange inden sygdommen er  

identificeret. Er det i givet fald industriens ansvar at stille diagnostiske redskaber til  

rådighed, er det den offentlige eksisterende infrastruktur, der skal inkludere uvisse  

elementer i eksisterende (præ-)screeninger, eller er det ad hoc-opgaver? Disse drøftelser 

 viste kompleksiteten i de muligheder og udfordringer, som nye avancerede terapier på sigt 

kan præsentere. Hvis udfordringerne løses, bliver de formentlig til styrker for borgerne, 

hvis ikke kan de formentlig udgøre barrierer for at behandle danske patienter. 

4. Værdi for patienter og deres familier

Ved rundbordsdrøftelsen blev der spurgt ind til, hvad nye avancerede terapier rummer af 

perspektiver for patienterne. Det blev derfor vendt, at perspektiverne for patienterne net-

op er, hvad Medicinrådet forsøger at afdække for de enkelte terapier. Og hvor markante 

effekter kan blive afvist, fordi marginalomkostningerne bliver for høje. Eller hvor markante 

effekter har en høj grad af usikkerhed og derfor bliver afvist. Eller hvor markante effekter 

indebærer store risici og derfor bliver afvist. Patienterne og deres familier er derimod ofte 

i situationer med præferencer med en helt anden risikoprofil. Derfor vil patienterne grund-

læggende ofte være langt mere tilbøjelige til at efterspørge implementering af de enkelte 

nye avancerede terapier end Medicinrådet. 

I forlængelse heraf opstod drøftelsen af alvorlighedsprincippet, som netop er et princip, 

Medicinrådet kan tage i brug f.eks. ved minoritetshensyn (små patientgrupper). Dog kan 

alvorlighedsprincippet samtidig skabe uigennemsigtighed om Medicinrådets prioriteringer, 
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fordi det er uklart, hvornår, hvorfor og hvad der skal til for at tage disse ”ikke-operatio-

naliserbare” principper i anvendelse. Dermed bliver prioriteringen tilsvarende uigennem- 

sigtig. Det blev derfor også foreslået, at alvorlighedsprincippet operationaliseres, så det 

er håndterbart for Medicinrådet og transparent for øvrige parter. Det kunne f.eks. være på 

baggrund af en politisk prioritering også af små patientgrupper.  

Yderligere var der drøftelser af, hvorvidt der er behov for at sætte beløb på, hvad et liv 

er værd. Her udtrykte nogle, at det er en af styrkerne ved brug af QALY, at der netop 

kan prioriteres uden at sætte pris på liv. Tilsvarende blev det nævnt, at nye avancerede  

terapier fremadrettet kan have mere karakter af forebyggelse end behandling, fordi de kan  

helbrede, inden patienten er blevet syg.

Det blev påpeget, at det også er industriens ansvar at sikre, at Danmark har data på 

de udenlandske behandlinger med nye avancerede terapier. Dette bakkede industriens  

repræsentanter op om med forbehold for evt. dataetiske eller juridiske barrierer. 

Der blev rejst opmærksomhed omkring, at man skal overveje at tænke i to spor for 

nye avancerede terapier. Dels det kommercielle spor, dels mulighed for at opdyrke  

ekspertisen i det offentlige spor. Kommercielle virksomheder kan udvikle avancerede  

terapier til sjældne sygdomme, men de ekstremt sjældne sygdomme eller enkelte  

individers unikke genfejl vil almindeligvis ikke være tilstrækkelig volumen til at kunne  

tiltrække kommerciel kapital til udvikling af behandling. Selvom viden principielt er der til 

at kunne gøre det. Ved rundbordsmødet blev dette eksemplificeret med en udenlandsk 

case, hvor der i løbet af ét år blev udviklet avanceret behandling til ét barn, som har  

betydet, at vedkommende overlevede sin genfejl. 

5. En pulje målrettet nye avancerede terapier

De engelske erfaringer med en øremærket fond til området for nye avancerede  

behandlinger blev drøftet. Det blev bl.a. pointeret, at en sådan pulje vil skabe  

gennemsigtighed omkring prioriteringen af området, og at det kan imødekomme  

regionernes budgetmæssige udfordringer omkring tidlige indsatser, når de kræver store 

up-front investeringer. 

En evt. pulje for nye avancerede terapier rejste en større drøftelse af muligheder,  

konsekvenser og risici ved, at en pulje til nye avancerede terapier kan tage nogle af de  

investeringsmæssige byrder på sig. Omkring kilder til finansieringen af en sådan pulje 

blev der nævnt mulighed for at invitere nogle af de andre sektor- og ressortområder, der  

potentielt kan få gavn af en dansk satsning på området til at medfinansiere. Det blev 

nævnt, at det kunne være relevant for samme ressortområder, som står bag life science  

strategien, ligesom kommunerne blev nævnt som dem, der kan drage nytte af f.eks.  

helbredende effekter. 

Samtidig blev det rejst, at en fond målrettet noget specifikt (f.eks. nye avancerede 

 terapier) kan tiltrække forskning, ekspertiser, viden, terapier, start-up’ere og dermed på sigt  

skabe konkurrence blandt nye avancerede terapier og presse priserne ned. En fond kan dog 

5



også have en modsatrettet effekt ved at signalere, at der er midler og dermed reducere  

incitamentet til at sænke priserne. Der var således det traditionelle dilemma:  

Betalingsvillighed og prispres, hvor gennemsigtighed i den første faktor kan reducere  

muligheden for den anden faktor. 

6. Forsigtighed ved brug af offentlige midler 

Der ligger en problemstilling i, at nye avancerede terapier, som kommer med en stor  

engangsomkostning, både kan have en prognose om helbredelse, men også indebære  

en ukendt risiko. Det blev drøftet, hvorvidt offentlige midler kan anvendes til at tage  

sådanne risici, samt hvor beslutningsansvaret kan placeres, f.eks. hos sygehusdirektører, 

der har en lokal budgetrestriktion, hos patienterne og deres familier, som kan være mindre  

risikoaverse, hos skatteborgerne (repræsenteret ved politikerne) eller hos Medicinrådet?

Der blev også drøftet muligheden for at lave aftaler med flere parter inden færdigudvikling 

i stil med EU’s vaccine-købs-tilgang. 

Det blev derfor vendt, at sådanne bekymringer og muligheder kunne inkluderes i en  

fremtidig synlighed af rammerne eller i ramme for og prioritering af f.eks. en pulje for nye 

avancerede terapier.

7. Øvrige input til en evt. kommende strategi på området 

Sammenhæng mellem nye avancerede terapier og personlig medicin blev sporadisk berørt, 

og om det kunne være meningsfuldt, at Danmark udarbejder en fælles strategi på området 

for nye avancerede terapier og personlig medicin. Og det blev reflekteret, at en strategi for 

nye avancerede terapier ville falde fint i tråd med life science strategien. 

8. Fortsætte med de nuværende rammer 

De nuværende rammer vil formentlig kunne give adgang til nogle få af de mange  

fremtidige avancerede terapier, men det vil ikke være tilstrækkeligt til at skabe et  

modent fagligt niveau, der medfører vækst indenfor forskning, klinik og erhvervsliv på  

området for nye avancerede terapier. Der var en kort drøftelse af familiernes muligheder, hvis  

Danmark i fremtiden ikke kan tilbyde patienter behandlinger med nye avancerede terapier. 

Her blev det vendt, at familier, der kan rejse tilstrækkelig kapital, vil kunne tage til udlandet 

og få deres familiemedlem behandlet. Herunder blev det drøftet, om der kunne være EU- 

situationer, hvor offentlige danske midler kunne medtages til behandling i udlandet. Dette 

blev ikke umiddelbart vurderet som sandsynligt. 

Endvidere betyder regionernes budgetmæssige restriktioner, at brug af driftsmidler  

til at styrke området for nye avancerede terapier nødvendigvis vil medføre, at andre  

områder bliver prioriteret dét mindre. Hvis udvikling af det danske område for nye avancerede  

terapier således alene skal finansieres af de regionale driftsmidler, vil det risikere at  

signalere et reelt ”nej-tak” til nye avancerede terapier  i Danmark, hvor det vil være  

vanskeligt at opbygge kapacitet, viden, data og infrastruktur til et egentligt miljø for nye 

avancerede terapier. 

Der blev tilsvarende nævnt hidtidige erfaringer med nye avancerede terapier i Danmark, 
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hvor det har været problematisk, at der nogle steder på sygehuse er brugt ressourcer på at 

forberede en specifik kommende behandling med nye avancerede terapier uden, at denne 

endnu er anbefalet. Dette er ikke optimal brug af offentlige ressourcer, fordi det vil være 

spildt, hvis den pågældende nye avancerede terapi ikke anbefales af Medicinrådet. Derfor 

skal der laves mere klare rammer for, hvad der er muligt, og hvad der ikke er.

9. Internationale erfaringer og rammer

Der var dialog om international videndeling og synergi, herunder om der bliver sat nogle  

rammer i EU’s fælles farmastrategi, som udarbejdes i øjeblikket. De danske aktører har 

allerede samarbejder med andre lande på flere områder omkring udbud og læring.  

Samtidig var der nogle, der mente, at Danmark skal lægge sin egen strategi for nye  

avancerede terapier, også fordi der allerede er lagt spor ud i life science strategien til at 

(ved)blive at være et førende life science land. 

10. Behov for mere viden

Rundbordsmødet viste, at der er interesse i dialog, viden og i at være proaktiv. Uanset 

om Danmark skal fortsætte med de nuværende rammer på området for nye avancerede  

terapier eller ændre disse, så vil det være gavnligt for alle parter, at beslutningerne er  

velbelyste, velbegrundede og gennemsigtige. Der var en udpræget nysgerrighed hele  

bordet rundt og et ønske om mere viden og et bedre samlet overblik over mulige veje 

og konsekvenser. Rundbordet viste åbenhed omkring samarbejde og dialog på tværs 

og synliggjorde nødvendigheden heraf. Samtidig indikerede drøftelserne, at et fagligt  

nuanceret belyst område for nye avancerede terapier omkring organisation, evaluering og 

finansiering også hænger sammen med nogle juridiske og etiske problemstillinger. Dette 

kan understøtte en kommende politisk drøftelse af området. Derfor vurderes det relevant 

at fortsætte dialogen med henblik på at skabe gennemsigtighed omkring mulige veje at gå. 
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Lisa Bredgaard
Kontorchef, Sundhedsdata og Personlig 
Medicin, Sundhedsministeriet

Mette Thorn Sørensen (moderator)

Direktør, Molecule Consultancy

Nicklas Jørgensen
Specialkonsulent, Life Science-enheden,
Erhvervsministeriet
 
Ole Skøtt
Dekan og professor, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Syddansk Universitet
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Rundbordsdrøftelse om nye 

avancerede terapier i Danmark

Tidspunkt: 

kl. 14.00-17:00 

d. 30. november 2021

Sted: 

Life Science Huset 

Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø

Moderator: 

Mette Thorn Sørensen, Molecule Consultancy

Tilmelding og spørgsmål: 

Maria Möger, 

mm@moleculeconsultancy.com 

tlf. +45 3171 3223

Et stigende antal nye gen- og celleterapier samt vævsteknologier vil i de 

kommende år blive udviklet og introduceret i det danske sundhedsvæsen. 

Det medfører nye, behandlingsmæssige potentialer, men det medfører 

også en række organisatoriske, økonomiske, evaluerings- og 

behandlingsmæssige udfordringer.

VIVE offentliggør snart rapporten ”Avancerede terapier (ATMP): 

En kortlægning af potentialer og udfordringer ved introduktion af nye 

behandlingsmuligheder i Danmark”. Med udgangspunkt i rapporten 

inviterer Lif og Pfizer til rundbordsmøde, hvor vi kan videndele og 

diskutere rapportens konklusioner og drøfte udfordringer og 

målsætninger for Danmark om nye avancerede terapier (ATMP).

Molecule Consultancy for:
Rundbordsmødet er anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien 
(ENLI), og arrangementet er efter Lif og Pfizers opfattelse i 
overensstemmelse med de regionale samarbejdsaftaler.
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M 13.30 - 14.00 Ankomst til Life Science Huset

14.00 - 14.10 Velkommen og præsentation af program for dagen 
v/ Ida Sofie Jensen, koncernchef Lif

TIRSDAG 30. NOVEMBER 2021

Molecule Consultancy for:
Rundbordsmødet er anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI), 
og arrangementet er efter Lif og Pfizers opfattelse i overensstemmelse med de 
regionale samarbejdsaftaler.

Professor Jakob Kjellberg, VIVE 
Jakob Kjellberg giver sit bud på, hvilket grundlag politikerne 
skal have for at kunne drøfte, prioritere og evt. beslutte  
Danmarks tilgang til nye avancerede terapier? Og hvad er det 
for nogle områder, der er væsentlige at være opmærksomme 
på, før der er mulighed for, at nye avancerede terapier kan 
bidrage til bedre behandling og mere velfærd i Danmark.  
Oplægget baserer sig på rapporten Avancerede terapier 
(ATMP): En kortlægning af potentialer og udfordringer ved 
introduktion af nye behandlingsmuligheder i Danmark.

14.20 - 14.50

14.50 - 15.15 Spørgsmål og fælles drøftelse

15.15 - 15.35 Kaffepause 

15.35 - 16.35 Rundbordsdrøftelse af visioner og udfordringer i 
relation til nye avancerede terapier (ATMP) i Danmark

16.35 - 17.00 Fælles opsamling
Hvilke udfordringer og mål kan tjene som fundament for det 
videre arbejde med nye avancerede terapier (ATMP) i 
Danmark?

17.00 Tak for i dag

14.10 - 14.20 Præsentationsrunde
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