
Ordförande Orförande elect Sekreterare

Hans Hägglund Per Ola 
Andersson

Erik Ahlstand

Styrelseuppdrag i ett 
företag

Konsult åt ett företag
Anställd (hel- eller 
deltid) i ett företag

Deltagande i 
branschorganisation
Engagemang eller 

förtroende-post i ideell 
organisation

Medverkan i innovativt 
företag

Eget företag med 
verksamhet som rör 

uppdraget
X

Innehar patent som rör 
uppdraget

Annan fastare 
anknytning

Medverkan i 
marknadsföring eller 
produktutveckling
Sakkunnig/expert/ 

vetenskapligt råd åt 
företag

Ledamot av Advisory 
Board/”referensgrupp” 

eller dylikt
X

Medverkan i företags 
forskningsråd för 

bedömning av 
forskningsansökningar 
tillsammans med andra 

experter

Har du, eller har 
du de senaste 
fem åren haft, 
något uppdrag
för företag eller 

intressent?

Styrelsen

Har du, eller har 
du de senaste 
fem åren haft, 
någon fastare
anknytning till 
företag eller 
intressent?

Pågående engagemang, ange företag 
eller intressent, arbetsbeskrivning, 

tidsperiod för ersättning, ersättningens 
storlek samt mottagare (t.ex. du själv, 

företag eller institution/klinik)
Avslutade engagemang, ange företag 

eller intressent, arbetsbeskrivning, 
tidsperiod för ersättning, ersättningens 
storlek samt mottagare (t.ex. du själv, 

företag eller institution/klinik)



Uppdrag för ideell 
organisation

X

Av företag arvoderad 
föreläsning avseende din

forskning och ditt 
kunnande

X

Ensam medverkan i 
företags forskningsråd 

för bedömning av 
forskningsansökningar

Expertråd till företag om 
bidrag till 

forskare/forskning
Annan typ av uppdrag 

för företag eller 
intressent

GSK, Maj 2014, 
Advisory board, 
10 000 SEK, jag 

själv. 
Föreläsning, sep 

Personlig 
professur/motsvarande 

betald av företag
Huvudprövare (Principal 

Investigator)
X

Annan befattning med 
klinisk prövning

X

Forskningsanslag eller 
bidrag från ideell

organisation
Forskningsanslag till 
grundforskning från 

företag
Forskningsanslag till 

specialinriktad forskning 
från företag

Annan typ av bidrag 
från företag eller 

intressent
Pharmacyclics, 

Feb 2015 -
Huvudprövare 
på SÄS Borås 

för fas-III-studie 
vid KLL 

Har du, eller har 
du de senaste 
fem åren haft, 
något uppdrag
för företag eller 

intressent?

Pågående engagemang, ange företag 
eller intressent, arbetsbeskrivning, 

tidsperiod för ersättning, ersättningens 
storlek samt mottagare (t.ex. du själv, 

företag eller institution/klinik)
Avslutade engagemang, ange företag 

eller intressent, arbetsbeskrivning, 
tidsperiod för ersättning, ersättningens
storlek samt mottagare (t.ex. du själv, 

företag eller institution/klinik)

Har du, eller har 
du de senaste 
fem åren haft, 
några tjänster,
befattningar, 

forskningsanslag 
eller bidrag i 
vilka företag

eller intressent 
är involverade?

Pågående engagemang, ange företag 
eller intressent, arbetsbeskrivning, typ av 
bidrag/anslag, tidsperiod för ersättning, 
ersättningens storlek samt mottagare 

(t.ex. du själv, företag eller 
institution/klinik)



Huvudprövare 
(Sahlgrenska 

Universitetssjuk
huset)

GSK, PROLONG, 
Fas III (KLL), 

Släktskap eller nära 
relationer till person i 

företag
Aktier i företag
Lån i företag

Annan typ av bindning 
till företag eller 

intressent
Ange företag eller intressent och vilken 

typ av bindning det gäller
Finns det något annat med anknytning till 
det aktuella uppdraget som du bedömer 

eventuellt kan medföra att din 
opartiskhet ifrågasätts av utomstående?

Avslutade engagemang, ange företag 
eller intressent, arbetsbeskrivning, typ av 
bidrag/anslag, tidsperiod för ersättning, 
ersättningens storlek samt mottagare 

(t.ex. du själv, företag eller 
institution/klinik)

Andra former av 
bindningar till 
företag som 

ligger nära det
egna 

expertområdet?



Sekreterare 
elect

Skattmästare Skattmästare 
elect

Övirg ledamot Övirg ledamot

Martin 
Jädersten

Marie Lindgren Beata 
Tomaszewska-

Toporska

Styrelsen



X

Föreläst vid ca 
5 tillfällen för 

Celgene 
respektive 

Novartis. Har 

X



Inotuzumab 
Ozogamicine 

Phase 3 Studie  
B1931022 

Pfizer 2012-
2014. 



Arbetsutskott
STläkarrepresentant

/STU-Ordf.
Fackliga frågor Ordf Fortbildnings-

utskottet
Ordf Sv ALL-

gruppen
Ordf Sv AML-

gruppen

Thomas Erger Johan Lund Cecilia Isaksson Helene Hallböök Martin Höglund

X

X X

DiagnosgrupperStyrelsen



X

X

X

Har skrivit  
Blodcancerförbun

dets 
diagnosbrochyr 

ALL. Ingen 
Advisory Board 

Pfizer sept 2016. 
1085 Euro. 

Advisory Board 
Incyte jan 2017. 

Under 2011-
2015 medicins
k expert och h
uvudprövare till
 Akinion AB i 

X

X x X

X

Sub-investigator i flera kliniska studier. Har 
forskningsanslag 

från Lions 
cancerforskningsf

ond, Uppsala. 
Senast 100 000:-



Lokalt ansvarig 
prövare för Reality 

studien (fas 4 
Innohep) i Värnamo 

åt LEO Pharma. 
Inklusion och

Sub-investigator i flera kliniska studier. PI i Sverige för 
avslutad studie 
Pfizer, An Open-

label, Randomized 
Phase 3 Study Of 

Inotuzumab 

Se punkt 2 ov
an (huvudpröva

re AKN001-
studien förenad
 med ekonomis
k ersättning). I



Ordf Sv-No BMT-
gruppen

Ordf ITP-
gruppen

Ordf Sv KLL-
gruppen

Ordf Sv KML-
gruppen

Ordf Sv 
Lymfomgruppen

Stig Lenhoff Hans Wadenvik Maria 
Strandberg

Leif Stenke Mats Jerkeman

X

Ägar- och 
styrelseroll i 

Stemedicus AB, 
bolag med 
begränsad 

X

Diagnosgrupper



X

Janssen, Ad Board, 
2015-2017, 

ersättning totalt ca 
20 000 kr, betalat 
till mig personligen

Sanofi 
föreläsning 

ersättning 8000 
sek till mig själv

X

Janssen, bidrag 
klinisk prövning, 2 

400 000 kr, 
ersättning betalat 

till huvudman
Celgene,  bidrag 



Mundipharma, bidrag 
klinisk prövning, 1 

500 000 kr, 
ersättning betalat 

till huvudman



Ordf Sv 
Mastocytosgruppen

Ordf Nordiska 
MDS-gruppen

Ordf MPN-
gruppen

Ordf Sv 
Myelomgruppen

Ordf Sv PNH-
gruppen

Gunnar Nilsson Eva Hellström-
Lindberg

Björn 
Andreasson

Bo Björkstrand Peter Johansson

X X

Diagnosgrupper



X

X

Janssen 
Advisory Board 
2016. Novartis 
wedföreläsning 
post EHA och 

Novartis 2016

x

X

X
Celgene

1. Bidrag till 
forskningsstudie 
i Nordiska MDS 

gruppen 
NMDSG10B

Huvudprövare i 
Bayerstudie 
Mabcute. 

Huvudprövare i 
Novartisstudie 
Rethink numera 



Huvudprövare i 
Sanofistudie 

Jakarta. 
Huvudprövare i 

Rochestudie 
Mable. 


