Möteshandling
Minnesanteckningar LV:s Patient- och
konsumentrådsmöte 10 oktober 2018 kl 9:00-15:30 på
Läkemedelsverket
Författare:

Datum:

Elisabeth Lind-Hammar/Brita
Sjöström

2018-10-10

Sida:
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1.0 Välkomna
1.1 Catarina Andersson Forsman, Generaldirektör inleder och hälsar alla välkomna till
Läkemedelsverkets patient- och konsumentråds fjärde möte.
Syftet med att inrätta ett Patient- och konsumentråd är att Läkemedelsverket ska
samverka i dialog med patienter och konsumenter för att:
a. öka Läkemedelsverkets kunskap om patienters och konsumenters erfarenheter av
och syn på sjukdom i relation till användning av läkemedel och medicintekniska
produkter.
b. bidra till en mer riktad och effektiv kommunikation till patienter och
konsumenter från Läkemedelsverket.
c. öka patienters och konsumenters förståelse för hela Läkemedelsverkets uppdrag
och verksamhet.
Visionen är att med utgångspunkt från Läkemedelsverkets mål och patienters- och
konsumenters behov vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa. 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 och rådsrepresentanterna och deras
medlemsorganisationer och nätverk.
1.2 Brita Sjöström, samordnare, hälsar alla välkomna och går igenom dagens
agenda.
Presentationsrunda av alla i rådet och i arbetsgruppen.
1.3 Information om hur nästa mandatperiod ska utformas
Brita Sjöström
Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd bildades i början av 2017. Ledamöterna
valdes då på en mandatperiod av två år. Utifrån arbetet
under åren har Läkemedelsverket kommit fram till att det vore
önskvärt att utöka mandatperioden till tre år för att öka kontinuiteten
i arbetet. Rådets medlemsorganisationer har ställt sig positiva till
det förslaget, varav beslut kommer att tas att förlänga nuvarande
mandatperiod med ett år fram till och med 2019-12-31.
2. Uppföljning av teman från förra mötet
2.1 Vilken roll har LV? - Nya direktiv inom medicinteknik
Uppföljning, tester
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2.2 Diskussion kring det som framkom i senaste mötets WS
”Uppföljning av läkemedelsanvändning”

Carola Bardage

2.3 Restnoteringar av läkemedel

Karin Gårdmark-Ö

2.4 P och konsument – samverkan inom EMA

Brita Sjöström

2.5 Myndighetsgemensamt
brukarnätverk – samverkan mellan myndigheter

Brita Sjöström

2.6 Europeiska koden – ett Verktyg

Brita Sjöström

2.7 Hjälpämnen i läkemedel och allergi

Catarina Bernet

3. Laget runt – vad är på gång, angelägna frågor i resp organisation
3.1 utmaningar
3.2 Angelägna frågor
3.3 Fokus framöver
Gemensam lunch i Tallriket
Uppsummering av punkt 3.
4. Hur samverka och verka för att gagna folkhälsan-Workshop Alla
4:1 Hur arbetar vi tillsammans inom ramen för LVs patient och konsumentråd för att
gagna folkhälsan.
Fokusområden
Kaffe och bensträckare
5. Relevanta pågående regeringsuppdrag och övriga projekt inom LV
5.1 Behandlingsrekommendationer
Läkemedelsverkets framtagande av behandlingsrekommendationer Pia Bylund
5.2 Strukturering och digitalisering av svensk produktinformation Karin Gårdmark-Ö
5.3 Säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar. Innebär
att förpackningar kommer att ha säkerhetsförsegling och en unik
kod

Ylva Satrell

5.4 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden: Lokaler för
rådgivning på apotek

Brita Sjöström

5.5 Utbildning hos personal som utför rådgivning på apotek

Brita Sjöström

6. Sammafattning och avslut
6.1 Presentation av utvärderingarna som genomförts på tidigare möten.

2 (3)

Möteshandling

6.2 Förslag till agenda och datum för nästa möte.
Datum för nästa års möten:
20 mars 2019 och 10 okt 2019
Agendagrupp som deltar i utformningen av agendan till nästa möte:
Deltagarrepresentanter från patientorganisationer som ska ingå i agendagruppen
utsågs.
Mötet avslutas
Brita tackade alla rådsledamöterna för deras engagemang och vilja att dela med sig av
detta.
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