
 
 
 
 

   
 

 

Verksamhetsberättelse 
Läkemedelsinformation 2018 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, dvs från den 2017-12-28 till 
den 2018-12-15. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 323 per 5 november år 2018. 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande: Kia Rönngard  
V. Ordförande: Andrea Åhlin 
Ledamöter: Sol Skärdin, Lars Dagerholt, Görel Skogsmo, Ann Maliniak, Elisabeth Helgesson, Jesper Hessius, 
Tobias Vestergren, Anna Wessling, Anne Carlsson, Catharina Claesson. 
Adjungerade ledamöter: Ingrid Helander, Frida Wallentin. 
Ledamöter i fullmäktige: Kia Rönngard 
Suppleanter i fullmäktige: Andrea Åhlin 
Valberedning (sammankallande): Tobias Vestergren 
Valberedning (ledamöter): Vakant 
 
Styrelsearbetet 
Styrelsen har haft 11 möten (januari – november). Konstituerande styrelsemöte 23 januari 2018. Planerat 
konstituerande styrelsemöte den 18 december 2018. Deltagande på styrelsemöten har varit stort, 
utvecklande och mycket engagerat. Styrelsen har arbetat tillsammans i programgrupper för de olika 
aktiviteterna. 5 genomförda aktiviteter samt ytterligare 2 i november 2018 samt januari 2019. 
Styrelsens verksamhet under 2018 har baserats på koncept Framtidstrender – hur gör vi Sverige kunnigare 
om läkemedel. Styrelsen har också haft som mål att under 2018-2019 är bl a att förflytta ansvaret för 
läkemedelspodden till APS (centralt), utse vinnare av pris till bästa patientinformation och öka antalet 
ansökningar, samarbeten med andra sektioner, öka antalet medlemmar, skapa, ett gott rykte och öka 
spridning, och därmed få ökad kännedom om aktiviteter, genomföra minst fyra aktiviteter under 2018 och 
planera för 1 aktivitet 2019. Styrelsens arbete har utgått från godkänd budget. 
 
Styrelsen har också arbetat enl. jämställdhetsparagrafen APS. 
 
Styrelsen har svarat på 2 remisser från APS. 
 
Styrelsen har uppdaterat beskrivning av sektionen på hemsidan. Kompletterande information från 
sektionen är planerad till januari 2019. 
 
Styrelsen har arbetat med Läkemedelspodden och lagt ut aktiviteter som ljudfiler. 
 
Styrelsen har bjudit in ordf. Märit Johansson till styrelsemöte den 23 oktober 2018.  
 
Styrelsen har utsett vinnare av pris för bästa patientinformation 2018. Vinnare ”Hälsoaktiv” samarbete 
mellan MSD och Apoteket AB. 



 
 
 
 

   
 

 

 
Styrelsen har utarbetat samarbete med SKL för genomförande av pris för bästa patientinformation 2018 vid 
patientsäkerhetskonferensen september 2018, Älvsjö. 
 
 
Genomförda aktiviteter 
 

Aktivitet Datum Antal deltagare Ev kommentarer 
Nationella 
Läkemedelstrategin 2011-
2018 

2018-04-18 23 Frukostmöte 

Fler patientstöds program 
ökar följsamheten – så bör vi 
göra i framtiden 

2018-05-23 24 Pris för bästa patientinformation 
2017. 
Frukostmöte 

Alla har missförstått 
digitaliseringen – Farmaci och 
vårdyrkets framtid 

2018-09-03 44 APS/30 BSM Streaming till BMC, Uppsala. 
Kvällsmöte 

Pris för bästa 
patientinformation 2018 

2018-09-20 Konferensdeltagare Prisutdelning vid 
patientsäkerhetskonferensen. SKL 

AI – Forskning och 
läkemedelsutveckling i 
Sverige 

2018-10-02 25 Kvällsmöte 

Fake News – vacciner- 
sanning eller konsekvens? 

2018-11-29  Kommande kvällsmöte 

Ett europeiskt perspektiv på 
strukturerad 
läkemedelsinformation – hur 
påverkar det oss? 

2019-02-22  Kommande kvällsmöte 

 
 
 
Deltagande i centrala aktiviteter och möten 

• Deltagande i ordförande konferens 2-3 februari 2018 

• Deltagande i sektionsråd 11 september 2018. 

• Deltagande på Patientsäkerhetskonferensen 20 september 2018 med sektionens pris för bästa 
patientinformation. 

• Information för studenter på receptarielinjen termin 1, 6 februari samt 26 september. 
Läkemedelsinformation – vem, vad och varför – olika aktörers roller och ansvar. 

• Streamad aktivitet till BMC 3 september aktiviteten AI 
 
 
Kia Rönngard 
Malmö 2018-11-15 
Ordförande sektionen för Läkemedelsinformation 
  

 


