EUROPEAN PATIENT’S FORUM LEDER EUPATI

EUPATI I DANMARK

EUPATI, står for European Patients Academy on Therapeutic Innovation.

Den danske EUPATI Platform blev etableret i 2016 , og det vigtige arbejde med
at sikre patienternes stemme i forbindelse med lægemiddeludvikling er startet i
Danmark.

EUPATI er et EU-støttet fireårigt fælles-Europæisk projekt, der sigter mod at uddanne patienter
til at bidrage til udvikling af ny medicin.
European Patients’ Forum leder EUPATI, og 33 organisationer deltager i projektet, herunder
partnere fra patientorganisationer (the European Genetic Alliance, the European AIDS Treatment Group, og EURORDIS – Sjældne Diagnoser), universiteter og non-profit organisationer
med ekspertise i offentligt-private samarbejder, samt en række af Europas medicinalvirksomheder.
Patienter får via projektet tilbud om let tilgængeligt on-line informationsmateriale om udvikling af ny medicin. Det færdige materiale er samlet i en såkaldt Toolbox.

Første skridt er at oversætte EUPATI Toolbox til dansk og de første elementer af
den danske Toolbox er introduceret.
EUPATI Danmark vil nu sikre sponsorering af oversættelsen af hele Toolbox.
Derudover vil EUPATI Danmark arrangere møder og workshops om emner relateret til klinisk forskning. Derudover vil danske patienter kunne deltage i danske
webinarer, hvor danske eksperter på den måde kan undervise større grupper
danske patienter.

EUPATI DANMARK
Repræsentanter fra danske patientorganisationer
• Lotte Klim, Type1 (diabetes), formand for den EUPATI Danmark
• Birthe Lemley, Kræft I Underlivet (KIU)
• Kirsten Lerstrøm, diagnosticeret med lupus, psoriasis, skleroderma, type 2
diabetes og KOL
• Helle Hansen, Type 1 diabetes
• Lars Lehrmann, Bløderforeningen
Repræsentanter fra det offentlige system
• Susanne Kaae, Københavns Universitet
• Niels Westergaard, Biopeople, Københavns Universitet
• Per Spindler, Biopeople, Københavns Universitet
• Britta Smedgaard Andersen, NEXT-partnerskabet
• Randi Krogsgaard, Biopeople, Københavns Universitet
Repræsentanter fra lægemiddelindustrien
• Camilla Krogh Lauritzen, Novo Nordisk A/S
• Martin Strandberg-Larsen, H. Lundbeck A/S
• Peter Stendal, Boehringer Ingelheim
• Malene Kelstrup, Takeda
Biopeople har fra projektets start bidraget med udvikling af materiale
om tidlig forskning og myndighedernes arbejde
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EUPATI står for: European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation
Et pan-europæisk initiativ, der har til formål at uddanne patienter og sundhedsinteresserede borgere til aktivt at deltage i hele udviklingsprocessen fra
tidlig forskning til klinisk udvikling, godkendelse og prioritering af ny medicin
Offentligt/privat 5 årigt samarbejde inden for the Innovative Medicines Initiative (IMI)
Finansieret af EU’s syvende rammeprogram samt in-kind og økonomisk støtte
fra virksomheder, der er medlemmer af EFPIA - den europæiske organisation
for lægemiddelproducenter
Ledet af patienter og koordineret af det europæiske patientforum (EPF)
Et stærkt konsortium med mange interessenter, herunder patientforeninger,
akademia, NGO’er og industrien – i alt 33 organisationer
Dækker otte sprog (inklusive dansk) og 12 lande og reflekterer hermed den
europæiske diversitet
Novo Nordisk og Biopeople er danske partnere i projektet

Læs mere om EUPATI og EUPATI Danmark på disse links

http://www.patientsacademy.eu/
https://www.eupati.eu/denmark/

