
Välkommen till 
Mitokondriedagen 2019 

-ett samarbete mellan 
NeuroVive och Chiesi

Med anledning av den årliga Global Mitochondrial Disease Awareness Week 
bjuder NeuroVive och Chiesi in till en spännande eftermiddag med fokus på 
medfödda mitokondriella sjukdomar.

Tid: Onsdagen den 18 september kl. 14:00.
Plats:  GT30 Grev Ture, Hörsal Bond, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Program:
14:00 Registrering och kaffe.
14:30 Välkomna. Moderator: Charlotte Stjerngren.
14:35 Mitokondriella sjukdomar - en överblick. Erik Kinnman, NeuroVive och
           Jonas Viljanen, Chiesi.
14:50 Patient- och anhörigperspektivet. 
           Alfons Heetjans, International Mito Patients.
15:10 Sjukvårdens perspektiv: Symptom, epidemiologi, diagnos, prognos och
           behandling. Karin Naess och Martin Engvall, Karolinska Institutet.
15:40 LHON i fokus - Den kliniska bilden och diagnostiska verktyg. Lena Jacobson,       
           Karolinska Institutet.
16:00 Kort bensträckare.
16:20 LHON i fokus - Patient- och anhörigperspektivet. Fredrik Lindemark Gúzman,  
           LHON Eye Society.
16:40 Nya behandlingsmöjligheter: Vad pågår inom läkemedelsutvecklingen?
           Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive.
17:00 Forskning och utveckling: studier inom ovanliga sjukdomar - 
           vilka utmaningar har vi? Kristina Nygren, Santhera.
17:20 Paneldiskussion.
17:45 Avslut följt av mingel och förfriskningar.

För anmälan, skicka ett mail senast den 13 september till: bettina.bergman@santhera.com



NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med 
ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för långtidsbehandling av medfödd mitokondriell sjuk-
dom och ett projekt, som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av 
medfödd mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för traumatisk 
hjärnskada är ytterligare ett projekt i klinisk fas. Forskningsportföljen omfattar också 
projekt för mitokondriell myopati, NASH och cancer. NeuroVives ambition är att ta läke-
medel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till 
marknad med eller utan partners. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är 
målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projek-
tet utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av 
lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat 
på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på 
marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

www.neurovive.com

CHIESI SATSAR PÅ FORSKNING & UTVECKLING AV INNOVATIVA LÄKEMEDEL
Vi är ett internationellt företag med huvudkontor i Parma, Italien, med 80 års erfarenhet 
och ett starkt fokus på forskning, utveckling, tillverkning och kommersialisering av inno-
vativa läkemedel inom våra terapiområden respiratoriska sjukdomar, neonatologi, säll-
synta sjukdomar och specialistvård. Med en omsättning på mer än 1,4 miljarder euro för 
Chiesi Group är vi bland de 50 största läkemedelsföretagen i världen. Våra produktion-
sanläggningar finns belägna i Parma, Italien, Blois (Frankrike) och Santana De Parnaiba 
(Brasilien).

Chiesi Foundation
Chiesi Foundation grundades 2005 och är en ideell organisation som syftar till att
främja människors hälsa och att lindra patienters lidande genom forskning,
kunskapsutbyte och utbildning av vårdpersonal. Tyngdpunkten ligger inom områdena
respiratoriska, sällsynta och neonatala sjukdomar. Chiesi Pharma grundades i Norden
2014.

www.chiesipharma.se

http://www.neurovive.com
http://www.chiesipharma.se

