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Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd
– viktigt forum för ömsesidigt utbyte
Appar, licensläkemedel och regeringsuppdrag står på
agendan då Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd
träffas för ett tredje möte i Uppsala den 20 mars 2018.

•

•

På mötet deltar rådsledamöter som i dagsläget omfattar
15 patientorganisationer av vikt för Läkemedelsverkets uppdrag samt ett tjugotal experter från myndigheten.
Under mötet i mars kommer en workshop att genomföras,
för att säkerställa att alla deltagares åsikter och perspektiv
avhandlas och att problemställningar och utmaningar
belyses. Detta ökar möjligheten att samverka för att främja
patienthälsan.

Varför ett Patient- och konsumentråd?
Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd, som bildades i
början av 2017, är ett dialogforum för samverkan mellan myndigheten och företrädare för ett flertal patientorganisationer.
Syftet med att inrätta ett Patient- och konsumentråd är att
Läkemedelsverket ska samverka i dialog med patienter och
konsumenter, för att öka myndighetens kunskap om patienters
och konsumenters erfarenheter av och syn på sjukdom i relation
till användning av läkemedel och medicintekniska produkter.

•
•

•

Patient- och konsumentrådet är ett dialogforum där
Läkemedelsverket och rådsmedlemmarna gemensamt
sätter en dagordning för kommande möte.
Läkemedelsverket använder begreppen patient och
konsument, men även organisationer som kategoriserar
sig som funktionshinderorganisationer och brukarorganisationer är inkluderade i rådet.
Alla rådsrepresentanter har utsetts till en tidsbegränsad
mandatperiod på två år.
Arbetet leds av en samordnare, Brita Sjöström, på Läkemedelsverket med stöd av administratör Elisabeth
Lind-Hammar och en verksövergripande arbetsgrupp
med representanter från olika delar av Läkemedelsverket.
Information om Patient- och konsumentrådet och om
vilka patientorganisationer och rådsrepresentanter
som ingår finns på Läkemedelsverkets webbplats:
lv.se/patient-konsument-rad

”Vi fick många värdefulla synpunkter på våra säkerhetskommunikationer, det vill säga de texter om läkemedelssäkerhet
som Läkemedelsverket har utarbetat och publicerat på vår
webbplats. Detta bidrar till att ytterligare förbättra Läkemedelsverkets kommunikation i de aktuella frågorna”, berättar
Brita Sjöström.

Ömsesidigt utbyte
Brita Sjöström, som är samordnare för Patient- och konsumentrådet, säger:
”Vi ser detta forum som en viktig mötesplats som möjliggör en mer riktad och effektiv kommunikation mellan representanter för patientorganisationer och Läkemedelsverket.
Samtidigt får vi ökade förutsättningar att fånga upp patienters och konsumenters kunskaper och erfarenheter så att vi
kan integrera dessa inom myndighetens arbete.”
Fokus ska vara på tvåvägskommunikation och inriktas
särskilt på att stärka och utveckla former för samverkan med
patienter och konsumenter. Interaktionerna ska vara till nytta
för både Läkemedelsverket, rådsrepresentanterna och deras
medlemsorganisationer och nätverk. Brita ger ett aktuellt
exempel från det senaste mötet i oktober 2017:

Samordnare Brita Sjöström och administratör Elisabeth
Lind-Hammar. Foto: Läkemedelsverket
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