
 
 
 
 

   
 

 

Verksamhetsberättelse 
Läkemedelsinformation 2020 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, dvs från den 2019-12-16 till 
den 2020-10-01. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 324 per 30 september år 2020. 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande: Kia Rönngard  
V. Ordförande: Andrea Åhlin 
Ledamöter: Yllka Rama, Lars Dagerholt, Görel Skogsmo, Ann Maliniak, Elisabeth Helgesso , Anne Carlsson, 
Kerstin Sundell, Ynette Gustavsson och Elin Karlsson 
Adjungerade ledamöter: Katarina Ahlskog. 
 
Ledamöter i fullmäktige: Kia Rönngard 
Suppleanter i fullmäktige: Andrea Åhlin 
Valberedning (ledamöter): Vakant 
 
Styrelsearbetet 
2020 har dominerats av Covid 19 och därmed har styrelsearbetet varit aktiviteter inte kunnat genomföras 
enl planering. Styrelsen har haft 7 möten (januari – september). Konstituerande styrelsemöte januari 2020. 
Deltagande på styrelsemöten har varit stort, utvecklande och mycket engagerat. Styrelsen har arbetat 
tillsammans i programgrupper för de olika aktiviteterna.   
Genomförd aktivitet Digital kommunikation & marknadsföring i läkemedelsindustrin den 30 januari 2020. I 
samband med denna aktivitet delades också Priset för Bästa Patientinformation 2019 ut. Priset gick till ALK 
Nordic. 
Planerad aktivitet Bubbel & Babbel digitalt 13 november 2020 
Styrelsens verksamhet under 2020 har baserats på koncept Framtidstrender – hur gör vi Sverige kunnigare 
om läkemedel. Styrelsen har också haft som mål att under 2018-2020 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. Styrelsens arbete har utgått från godkänd budget. 
 
Styrelsen har planerat studentevent 13 november 2020 Bubbel & Babbel (digitalt) tillsammans med 
samtliga sektioner och APS. 
 
Styrelsen har också arbetat enl. jämställdhetsparagrafen APS. 
 
Styrelsen har svarat på 1 remisser från APS. 
 
Styrelsen har arbetat med Läkemedelspodden och lagt ut aktiviteter som ljudfiler. 
 



 
 
 
 

   
 

 

Styrelsen kommer genom juryn att utse vinnare av pris för Bästa Patientinformation 2020. Vinnare 
presenteras av juryn den 25 oktober. Priset kommer att delas ut i år på en plats eller sätt som passar. 
 
Genomförda aktiviteter 
 

Aktivitet Datum Antal deltagare Ev kommentarer 
Digital kommunikation & 
marknadsföring i 
läkemedelsindustrin 
 

2020-01-30 50 Frukostmöte 

    

 
 
 
Deltagande i centrala aktiviteter och möten 

• Deltagande i ordförande konferens 7-8 februari 2020 

• Deltagande Fullmäktige 15-16 maj 2020 

• Information för studenter på receptarielinjen termin 1, 12 februari. Läkemedelsinformation – olika 
aktörer och ansvar. 
 

 
 
Kia Rönngard 
Malmö 2020-10-15 
Ordförande sektionen för Läkemedelsinformation 
  

 


