
Lundbeck bjuder in företagsläkarföreningen i Stockholm, Gotland och Mälardalen till en 

terapiinriktad utbildning med produktinformation. 

Temat är: Trötthetssyndrom efter virussjukdom, ME/CFS.  Under föreläsningen kommer  specifika 

medicinska frågeställningar rörande sjukdomen ME/CFS avseende klinik, aktuell forskning och 

hantering av Försäkringskassan att belysas. 

Föreläsare: Leg läk Anna Maria Weingarten 

Leg. läkare Anna Maria Weingarten är specialist i vuxenpsykiatri med lång erfarenhet av utredning, 

behandling och rehabilitering av blandad somatisk och psykiatrisk problematik. Hon startade och 

drev under åren 1996 - 2005 rehabiliteringskliniken Hälsonätet Psykosomatiskt Centrum, och har 

därefter fram till pensionsåldern, varit anställd vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken i 

Stockholm som överläkare, främst vid enheten Smärta. Hon arbetar numera heltid som 

privatpraktiserande läkare och konsult vilket innebär arbete på egen mottagning, utredning av 

neuropsykiatrisk problematik i samarbete med privatpraktiserande psykologer och konsultation vid 

neurologiska rehabiliteringskliniken Stora Sköndal på deras ME-enhet. Hon är också psykiaterkonsult 

vid Ung i Tyresö, Ung i Nynäs, och Ungdomsteamet i Handen sedan 2012. Verksamheterna riktar sig 

till arbetslösa ungdomar mellan 16 och 23 års ålder och har initierats av Samordningsförbundet 

Östra Södertörn.  

Platsen är Stockholms Vinkällare, Döbelnsgatan 8, Stockholm  
Datum är den 19 mars 2020 
Programpunkter:  
17.15 Samling med buffé  
18.10 Välkommen 

18.15-18.30 Kort produktinformation om Brintellix®(vortioxetin), Lundbeck 
18.30 Föreläsning, Anna-Maria Weingarten  
19.15 Kort paus, hämta kaffe och kaka till bordet  
19.30 Föreläsning fortsätter  
20.15 Frågor och diskussion  
Ca 20.30 avslut  

Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Lundbeck står för föreläsare samt enkel måltid. 
Anmälan: Svar om deltagande senast den 2 mars, via mail till : heis@lundbeck.com  
OBS 1: Begränsat deltagarantal, först till kvarn gäller!  
OBS 2: Glöm inte att meddela ev önskemål om specialkost/ev allergi.  
OBS 3: Det är deltagarnas ansvar att meddela sin huvudman om deltagandet på utbildningen, 
eftersom Lundbeck inte har kännedom om vilka som är medlemmar i företagsläkarföreningen (och 
då inte kan skicka information till allas era huvudmän i enlighet med det etiska regelverket mellan 
sjukvården och läkemedelsindustrin)  

Vid ev. frågor kontakta Helena Sandberg, Lundbeck, tel 070-609 99 11 

Hjärtligt välkommen hälsar H. Lundbeck AB! 
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