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Krister Inde, ordförande för LHON Eye Society beskriver föreningens verksamhet och hur det är att leva med LHON .

Intressant ”Mito-lunch” kring LHON
Den globala mitokondrie-veckan - Global Mitochondrial Disease Awareness Week 2018 - den 16 – 22
september är ett årligt initiativ för att öka kännedom, kunskap och förståelse kring mitokondriella
sjukdomar. NeuroVive uppmärksammade årets vecka bland annat genom att arrangera en lunch i
Stockholm med ett rundabords-samtal om mitokondriella sjukdomar och ett särskilt fokus på LHON.
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bättre effekt.

från patientperspektivet. LHON eyeSociety gör stora
insatser, bland annat tillsammans med Karolinska uni-

Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive, beskrev

versitetssjukhuset och St. Eriks ögonklinik, där ett
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