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Ett andra möte för Läkemedelsverkets Patientoch konsumentråd
Det andra mötet med Läkemedelsverkets Patient- och
konsumentråd ägde rum den 10 oktober på Läkemedelsverket. Generaldirektör Catarina Andersson Forsman
poängterade hur viktigt Läkemedelsverket anser att interaktionen med patientorganisationerna är och att syftet med mötet var ömsesidigt informationsutbyte. På
agendan stod aktuella ämnen såsom generiskt utbyte,
produktinformation och biverkningsrapportering.

I arbetet med att utforma mötena, besvara frågor och säkerställa en givande kommunikation med ledamöterna deltar
experter från olika delar av Läkemedelsverket.
En presentation av rådets ledamöter finns på sidan 18. För
ytterligare information om Patient- och konsumentrådet,
se www.lv.se/patient-konsument-rad.

Nästa möte
Om Patient- och konsumentrådet
Patient- och konsumentrådet har idag 15 ledamöter och
utgör en bred representation av Sveriges konsument- och
patientorganisationer med betydelse för Läkemedelsverkets
uppdrag.
Läkemedelsverkets kontaktpersoner för Patient- och
konsumentrådet är Brita Sjöström (samordnare och ordförande) och Elisabeth Lind-Hammar (administratör).

Nästa möte med Patient- och konsumentrådet planeras till
mars 2018. Agendan inför mötet kommer att utformas i
samverkan med ledamöter från Patient- och konsumentrådet
och syftar till att fokusera på frågor som är viktiga för båda
parter.

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2017 finns på www.lv.se
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Tabell I. Presentation av rådets ledamöter 2017–2019.
Ulf Brändström
Generalsekreterare i Astma- och Allergiförbundet. Har arbetat för förbundet i mer
än 25 år, framför allt med intressepolitiska
frågor.

Anna Schéle
Styrelseledamot i förbundet. Erfarenhet
av reumatiska sjukdomar hos barn och
vuxna, diagnosråd och patient- och närståendefrågor.

Astma- och Allergiförbundet

Reumatikerförbundet

Magnus Lindahl
Styrelseledamot i Barnplantorna. Förälder
och medlem sedan 2006. Barnplantorna är
ett riksförbund för barn med cochleaimplantat och barn med hörapparat.

Allan Larsson
Har ingått i styrelsen i tio år, nu som 2:e
vice ordförande. Har arbetat med bland
annat förbundets forskningsfond och den
nya sjukhusenkäten om eftervården av
hjärtpatienter.

Barnplantorna
Björn Håkansson
Sedan 2004 ordförande i föreningen.
Arbetar främst med handikappolitiska
frågor nationellt och internationellt. Har
ett stort internationellt nätverk.
Föreningen för de Neurosedynskadade
Peter Månehall
Ombudsman på HIV-Sverige sedan 6 år
tillbaka. Har mångårig erfarenhet utifrån
att ha arbetat med hiv sedan 1989.
HIV-Sverige

Bo Karlsson
Förbundsordförande. ILCO arbetar för att
förbättra situationen för bland annat dem
med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD).
ILCO (Tarm- uro- och stomiförbundet)

Ulf Jönson
Vice ordförande i förbundet. Numera
pensionär, har tidigare arbetat inom
kommunal socialtjänst samt inom äldreoch handikappomsorg.
Mun- och Halscancerförbundet
Inger Forsgren
Styrelseledamot i NSPH samt förbundsordförande i Riksförbundet för rättigheter,
frigörelse, hälsa och likabehandling, RFHL.
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
(NSPH)
Bernt Åslund
Sitter med i förbundets styrelse och är läkemedelsansvarig i förbundet
Prostatacancerförbundet
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Riksförbundet HjärtLung
Emese Gerentsér
Vice ordförande i Sköldkörtelförbundet
som arbetar för ökad forskning, bästa
möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter
och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård.
Sköldkörtelförbundet
Lena Gustafsson
Ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande
i SPF Seniorerna, Göteborg. Arbetar för
att Sverige ska ha bästa tänkbara äldrepolitik och bildar opinion i alla viktiga
äldrefrågor.
SPF Seniorerna
Carina Wide
Intressepolitisk strateg i Diabetesförbundet. Har fokus på att sprida kunskap
om diabetesrelaterade frågor och ge
inspiration om egenvård, exempelvis om
kost och motion.
Svenska Diabetesförbundet
Henrik Götesson
Handläggare på Synskadades Riksförbund med IT- och konsumentfrågor
som specialområden.
Synskadades Riksförbund (SRF)

Sten Sevborn
Controller WED-Förbundet. Engagerad i
Sverige och internationellt.
WED-Förbundet (Willis-Ekbom Disease/
Restless Legs Syndrom, RLS)

