VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2016

AS 2016.indd 1

2017-04-10 22:01

AS 2016.indd 2

2017-04-10 22:02

VÄ L KO M M E N !
VD OM ÅRET SOM GÅTT OCH DET SOM KOMMER

Ä

Äntligen nytt år! I mitt
tycke är januari en
underskattad månad.
Den ger möjligheter
till summeringar
och uppföljningar
från föregående år, samtidigt som ett
nytt oskrivet blad ligger framför en att
fylla med strategiskt arbete utifrån nya
målsättningar.
Under 2016 nådde vi längre i arbetet
med att synliggöra Apotekarsocietetens verksamheter och opinionsfrågor.
I kontakter med myndigheter, politiker
och andra har vi fått bekräftelse på att det
finns ett stort behov av en organisation
som värnar om kunskapen inom hela läkemedelsområdet. Vårt oberoende kombinerat med vårt tydliga ställningstagande i
olika frågor gör oss till en viktig röst.
Ett tydligt resultat av vårt arbete
var det regeringsbeslut som kom vid
halvårsskiftet om att det inte blir någon
särreglering för antroposofiska produkter i svensk läkemedelslagstiftning.
Ett viktigt beslut, helt i linje med våra
skrivelser, remissvar, debattartiklar och
möten med regeringsföreträdare under
2015 och 2016. En seger för kunskap och
vetenskap!
Utvecklingen går snabbt inom vården,
även inom läkemedelsanvändning och
egenvård. Framtidens sjukvård kommer
att sätta patienten i centrum och ställa

fler krav på samarbete mellan olika professioner och funktioner. Detta har varit
utgångspunkten i det opinionsarbete
vi drivit i samband med apoteksmarknadsutredningen som pågått under
året. Apoteken är och ska vara en del av
vårdkedjan!
I den forskningsproposition som
presenterades av regeringen i november
finns flera satsningar som är viktiga för
att Sverige även fortsatt ska vara en stark
forskningsnation. Exempel är ökade anslag
till forskning kring biologiska läkemedel,
antibiotikaresistens och ett samarbetsavtal med USA angående cancerforskning.
Men det finns även en del orosmoln, som
alltför låga basanslag, samt otydligheter
kring hur anslagen ska fördelas. Här finns
saker att arbeta vidare med. Annars är risken att Sverige tappar i den internationella
konkurrensen.
I internationella jämförelser har Sverige redan halkat efter vad gäller utveckling och implementering av nya, innovativa behandlingar. Den vård i världsklass
som vi eftersträvar förutsätter en vård
som vill ta till sig ny kunskap. För detta
krävs en översyn av processer, samarbetsformer och finansieringsmodeller.
Jag ser fram emot att tillsammans
med våra medlemmar och samarbetspartners fortsätta arbetet med att
öka kunskapen om läkemedel i
Sverige under 2017.

KARIN MEYER

VD FÖR APOTEKARSOCIETETEN
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FRAMTID
2017 blir ett viktigt
år för Apotekarsocieteten. Med
vårt värdskap av
Pharmaceutical
Science World
Congress och
Scheelesymposiet
fortsätter vi vår
vetenskapliga
satsning inom
både läkemedelsanvändning och
tidig läkemedelsutveckling.
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”Fortsätt satsa
på kunskap”
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VÅ R O RG A N I S AT I O N
KUNSKAP OCH KOMPETENSUTVECKLING

En organisation
som kan läkemedel
SÅ HÄR ÄR
ORGANISATIONEN
UPPBYGGD:

Apotekarsocieteten är en
organisation som samlar
professioner inom hela
läkemedelsområdet. Vi består
i dag av moderorganisationen,
den ideella föreningen
Apotekarsocieteten, och
dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB.
Den ideella delen består av 14
vetenskapliga sektioner, 11 lokala
kretsar och tre tvärvetenskapliga
intressegrupper. Inom
Läkemedelsakademin i Stockholm
AB finns utbildningsenheten
Läkemedelsakademin,
webbtidningen
Läkemedelsvärlden.se
samt vårt bokförlag.

IDEELLT HJÄRTA

Grunden till
organisationen
är det ideella
engagemanget
i våra kretsar,
sektioner och
grupper.

11
KRETSAR

❉
EN

14
SEKTIONER

IDEELLA FÖRENINGEN

APOTEKARSOCIETETEN
KANSLI, VD, EKONOMI,
KAPITALFÖRVALTNING,
FÖRENINGSSUPPORT

INTRESSEGRUPPER

BIBLIOTEK
& MUSEUM

❉
DOTTERBOLAGET

LÄKEMEDELSVÄRLDEN.SE

I dotterbolaget
ligger Läkemedelsakademin, vår
utbildningsenhet.
Via den ordnar vi
kurser, symposier och
den återkommande
Läkemedelskongressen.
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LÄKEMEDELSAKADEMIN
I STOCKHOLM AB

LÄKEMEDELSAKADEMIN

BOKFÖRLAG
KONGRESSER
SEMINARIER
EVENTS
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HJÄRTEFRÅGOR

LÄKEMEDEL GÖR NYTTA

Det är viktigt att se läkemedel som en resurs och
en investering. Läkemedel är ett av vårdens viktigaste verktyg,
åtta av tio läkarbesök resulterar i någon form av läkemedelsordination. Rätt använda bidrar läkemedel till en friskare
population och lägre samhällskostnader.

VI BLIR BÄTTRE TILLSAMMANS

En bra läkemedelsanvändning kräver att olika professioner
genom hela vårdkedjan samverkar, från forskning och
utveckling ända fram till användning.

LYFT FORSKNINGEN

Ökade FoU-investeringar i Sverige är viktigt. Ytterligare
satsningar för att stärka grundutbildningarna behövs, liksom
åtgärder som främjar internationellt forskningssamarbete.
Vården bör också ha forskning och utveckling av läkemedel
som ett prioriterat och mätbart uppdrag.

REGISTER ÄR EN RESURS

Sveriges nationella register har stor potential när det gäller
forskning och utveckling av nya medicinska behandlingar och bör
ses som en resurs för vårdutveckling. Det behövs ett helhetsgrepp
om samtliga register, en gemensam struktur för att samla in data
och en sammanhållande funktion med övergripande ansvar.
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APOTEKSMARKNADEN

Ett år med livlig debatt

OFF-LABELFÖRSKRIVNING debatterades
livligt under det gångna året. Resultat av
debatten blev bland annat att Mabthera
nu inte finns med bland de rekommenderade läkemedlen mot multipel skleros
i Socialstyrelsens riktlinjer, eftersom läkemedlet saknar indikation för sjukdomen.
Apoteksutredningen fick flera tilläggsdirektiv, bland annat att se över marknad
och regelverk för dosdispensering och lagerberedningar. Utredaren Åsa Kullgren

meddelade att hon inte skulle fortsätta
efter att det ursprungliga uppdraget
presenterades som ett delbetänkande i
mars 2017. Ny utredare efter detta blev
Anna-Lena Sörenson.
Apoteks- och läkemedelsbranschen
genomförde också under hösten en
gemensam kampanj med syfte att öka
människors kunskap om förkylning och
influensa och att antibiotika inte hjälper
mot sjukdomarna.

NYA LÄKEMEDEL

FORSKNING

Flera positiva
nyheter

Forskningsfusk
hamnade på agendan

UNDER ÅRET KOM FLERA positiva

ÅRET PRÄGLADES TILL STOR DEL av Macchiarini-affären på
Karolinska Institutet. Forskningsfusk hamnade högt upp på
agendan. En oberoende utredning riktade skarp kritik mot
både Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset,
liksom mot några representanter i Nobelförsamlingen med
kopplingar till Macchiarini.
Efter en fas I-läkemedelsprövning i franska Rennes där en person avled reviderade EMA sina riktlinjer för tidiga fas I-studier.
Arbetet med att hitta läkemedel mot Alzheimer drabbades
också av ett bakslag i Elli Lillys fas III-studie av den monoklonala
antikroppen solanezumab.
I november presenterade regeringen sin forskningsproposition ”Kunskap i samverkan”. Dess fokus ligger på tre globala
samhällsutmaningar: klimat och miljö, hälsa samt digitalisering.
Samverkan definieras som en nyckelfaktor och föreslås bli en
ny kvalitetsindikator vid fördelning av forskningsanslag. Även
vikten av forskares rörlighet mellan lärosäten och satsningar på
yngre forskare lyfts fram.

utlåtanden för läkemedel mot blödarsjuka, hemofili A.
Det första genterapipreparatet för
barn, Strimvelis, rekommenderades
också för behandling av den ovanliga
immunbristsjukdomen ADA-SCID. Det
unika är att läkemedlet tillverkas från
patientens egna omogna benmärgsceller.
Det hiv-preventiva läkemedlet Truvada, tenofovirdisoproxilfumarat/emtricitabin, godkändes som ett så kallat
Prep-läkemedel för att förebygga
hiv-infektion. Det åligger nu svenska
Folkhälsomyndigheten att hantera ett
kontrollerat införande av läkemedlet
i Sverige.
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MYNDIGHETER OCH LANDSTING

Nej till
storregioner
I BÖRJAN AV ÅRET presenterade Göran
Stiernstedt sitt betänkande ”Effektiv vård”.
Utredningsuppdraget var att analysera hur
hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett effektivare och
mer ändamålsenligt sätt. I betänkandet lyfte
han fram ett antal orsaker till ineffektivitet i
dagens system, bland annat den nuvarande
strukturen med 21 olika huvudmän.
Regeringens förslag om storregioner mötte
dock motstånd och utredningen stoppades
efter första delbetänkandet.
UNDER ÅRET PRESENTERADE utbildningsdepartementet också ett förslag till framtida
organisation för etikprövningar. Det förslag
som skickats ut på remiss innebär att all
etikprövning ska samlas inom en myndighet,
Etikprövningsmyndigheten. Förändringen
föreslås träda i kraft i juli 2018.
Runt midsommar stod det klart att folket i
Storbritannien röstat för att lämna EU. Ända
sedan dess har frågan om det europeiska
läkemedelsverkets, EMA:s, framtida placering
diskuterats. I början av december beslutade regeringen att inrätta ett kansli som ska
arbeta för att få EMA till Sverige. Regeringen
tillsatte också mot slutet av hösten en utredning för att se över den nuvarande prissättningsmodellen för läkemedel.
Vid halvårsskiftet kom också beslutet att
antroposofiska läkemedel inte ska särbehandlas i svensk läkemedelslagstiftning efter den
1 juli 2018. En övergångsreglering i läkemedelslagen kommer att gälla i tre år.

APOTEKARSOCIETETENS ÅR

31 JANUARI
Femte utgåvan av Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Data
Analysis: Concepts and Applications
gavs ut på vårt bokförlag.
15 MARS
Läkemedelsriksdagen hölls. Årets
tema var Läkemedelsanvändning i
en gränslös hälso- och sjukvård.
20- 21 MAJ
Märit Johansson valdes till ny
ordförande på Apotekarsocietetens
fullmäktige. En ny sektion för
medicinteknik inrättades och två nya
hedersledamöter utsågs: Margareta
Hammarlund Udenaes och
György Marko-Varga.
20 JUNI
Ett vetenskapligt råd för
läkemedelsforskning inrättades.
30 JUNI
Regeringen beslutade att antroposofiska preparat inte ska
särbehandlas i svensk läkemedelslagstiftning. Apotekarsocieteten
var en viktig röst i debatten inför
beslutet.
16 SEPTEMBER
Läkemedelsakademins
framtagna e-utbildningar på
arabiska prisades internationellt.
31 OKTOBER
Egenvård blev nytt affärsområde
inom Läkemedelsakademin.
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ÅRET SOM GÅTT

Anders Pesula, utbildningsledare

Helena Tornberg, chef Föreningssupport

Om Läkemedelskongressen

Om medlemssupporten

Vad var det största som hände 2016?
– Det var flera saker som var roliga. Dels växte
tävlingen Årets kompetensapotek som lanserades
2015 rejält, alla de stora kedjorna var med och tävlade. Vi ansträngde oss också för att det skulle vara
fler debatter inom alla programspår och hade med
en ny partner, Handikappförbunden, för att få med
patientperspektivet i debatterna. Förutom att visa
sina examensposters fick några studenter dessutom
hålla små presentationer i pecha kucha-format, det
var väldigt roligt och lärorikt.
Var det något som stack ut i år jämfört med tidigare år?
– Vi spelade in och streamade huvudsymposierna
och programspåren Innovativa terapier för svårbehandlade sjukdomar och Samverkan för optimal
läkemedelsanvändning på vår hemsida. Det var ett
viktigt steg för att ge ytterligare spridning åt innehållet.
Vad kan medlemmarna se fram emot nästa år?
– Vi ser bland annat fram emot minst två nya
partners, Svensk sjuksköterskeförening och Swedish
Medtech. Läkemedelskongressen kommer också att få
en ny projektledare nästa år,
Sophie Hoas.

Deltagare på årets kongress:

Medlemmar och aktiviteter:

Totalt antal personer 298.

79 aktiviteter hölls av kretsar och sektioner
under året för 2 615 deltagare.

Konsulter och
småföretag
15
%
Studenter
9%
Myndigheter

10 %
15
%

Läkemedelsföretag
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Vad var det största som hände under året?
– Vi fick en ny sektion under
förra året, Sektionen för
medicinteknik. Tidigare var
den en så kallad special
interest group. Det känns jätteroligt, eftersom det sker en väldigt snabb utveckling på det medicintekniska området
finns det ett stort behov av både vidareutbildningar
och en mötesplats. Under 2016 startade vi också ett
nätverk för yngre yrkesverksamma. Det har runt 40
medlemmar i dag. Via vår hemsida kan de komma
i kontakt med en mentorspool.
Vilka aktiviteter lockade mycket folk?
– Några kretsar hade aktiviteter på temat lokala
terapirekommendationer. De var väldigt välbesökta
och är ett bra exempel på Apotekarsocietetens viktiga
roll som lokal mötesplats.
Vad kan medlemmarna se fram emot nästa år?
– Vi kommer att fortsätta stötta de förtroendevalda runt om i landet i deras arbete med att ta fram
kompetenshöjande aktiviteter, nätverksträffar och
medlemskvällar. Apotekarsocieteten ska vara den
naturliga platsen för alla som jobbar med läkemedel,
oavsett utbildning och arbetsplats.

25
%

Apotek
och sjukvård

26
%

Övriga

5133

Så många personer var medlemmar 2016.
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ÅRET SOM GÅTT

Marie Eklund, chef för Läkemedelsakademin

Karin Meyer, vd

Om Läkemedelsakademin

Om vetenskapliga
aktiviteter

FOTO: ESZTER SIMONE

Vad var det viktigaste som hände under året?
– En viktig sak var att vi även detta år fick medel
från arbetsmarknadsdepartementet, vilket gjorde att
vi kunde utveckla våra utbildningar på arabiska ett
steg till. Syftet med dem är att främja integrationen
av nyanlända apotekare. En annan stor sak var att vi
klev in på området egenvård i och med att vi förvärvade ett 50-tal egenvårdsutbildningar från företaget
eduDoc. Det kändes som ett viktigt och naturligt
steg, egenvård är en viktig del för alla som arbetar
på apotek. Vi har också gjort en behovsinventering
på området biologiska läkemedel och tydliggjort
hur behoven ser ut det området.
Vad var roligast?
– Det var väldigt roligt att se den positiva feedback
vi fick efter Läkemedelskongressen. Det visar att vi
tänkt rätt med programarbetet och att kongressen
har blivit än mer relevant.
Vad står på agendan 2017?
– Vi kommer att arbeta vidare med att hitta nya
affärer och erbjudanden till både nya och befintliga
kunder för att bli det självklara valet för alla professionella i läkemedelsbranschen.

Kurser och utbildningar:

1 972
deltagare

70
kurstillfällen

Vad var det viktigaste som
hände under året?
– Det största som hände
var att vi inrättade ett
vetenskapligt råd. Syftet
med rådet är att ytterligare
stärka vår vetenskapliga profil
och arbeta för att Sverige även i framtiden ska ha
en läkemedelsforskning av världsklass.
Vad var roligast under året?
– Första mötet hölls i september, men rådet
har redan gjort en del väldigt konkreta inspel,
bland annat till apoteksutredningen. Som ett
resultat av detta förslås Apotekarsocieteten nu få
en samordnande roll inom området apoteksforskning. Det visar vilken tyngd denna gruppering ger och känns jätteroligt.
Vad står på agendan inför nästa år?
– En sak jag gärna vill lyfta fram är beslutet att
vi ska genomföra ett young scientist meeting i
anslutning till Scheele-symposiet 2017. Det är
en viktig sak för att lyfta fram yngre forskare i
Sverige. Apotekarsocieteten har också det lokala
värdskapet för den internationella kongressen
PSWC som hålls i Stockholm i maj. Det kommer
absolut att bli en av årets höjdpunkter.

Prisade avhandlingar:

ROSENÖN AWARD
Elin Svensson, Uppsala universitet
3 199
deltagare
på digitala
utbildningar

PHABIAN AWARD
Christopher Schultz, Lunds universitet
GABI-PRISET
Shalini Singh, Uppsala universitet
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ÅRET SOM GÅTT

Birgitta Karpesjö, kommunikationschef

Björn Lindeke, ledamot i biblioteksnämnden

Om stipendier
och priser

Om museet
och biblioteket

Vilka var de viktigaste händelserna under året?
– På stipendiesidan känns det roligt att vi även i år
kunde dela ut 7,5 miljoner kronor för att stötta medlemmar som fortbildar sig, doktorerar eller gör postdoktoral forskning utomlands. På prissidan delade
vi under året ut ett flertal priser av mer vetenskaplig
prägel. Dels pris till bästa doktorsavhandlingar inom
olika områden, men också Källrotstipendiet. Det senare delas ut till en senior forskare och årets stipendiat
var Conny Bogentoft.
Var det något som stack ut?
– Vi lyfte även området läkemedelsanvändning och
delade ut pris för bästa kundbemötande på apotek
samt Rune Lönngren-priset till Madeleine Wallding
för hennes arbete med den nationella läkemedelsstrategin.
Vad kan vi se fram emot nästa år?
– Vi kommer att arbeta vidare för att lyfta området
läkemedelsanvändning, bland annat genom att göra
om priset för bästa bipacksedel till bästa patientinformation. Det gör vi för att även kunna lyfta fram digital
information som hemsidor och
appar. Det är också dags att
dela ut ett nytt Scheele-pris och
anordna ett nytt Scheele-symposium.

Beviljade stipendier:

Vad var det viktigaste som hände
2016?
– I vårt eget bibliotek har
vi arbetat vidare med att
komplettera och binda om
våra böcker. Vi fortsatte även
vårt engagemang i Hagströmerbiblioteket på Karolinska Institutet,
där våra rariteter är deponerade. Som vanligt har
vi också tagit emot ett antal donationer, bland
annat från Lif och från några mindre apotek.
Var det något som stack ut under året?
– En spännande sak var att Daniel Berg vid
ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms
universitet disputerade på avhandlingen Giftets
värde: Apotekares förståelse av opium i Sverige
1870–1925. Avhandlingen uppmärksammades
i både Svenska Dagbladet och Vetenskapsradion
Historia. Daniel Berg använde vårt bibliotek väldigt
mycket i sitt arbete. Rent fysiskt har han suttit här
många dagar de senaste åren. Han kommer också
att hålla föredrag här under 2017.
Vad står näst på agendan?
– Vi förbereder nu för att digitalisera en del av
våra böcker och verk, till exempel tidskriften Acta
Pharmaceutica Suecica. Detta efter önskemål från
de vetenskapliga sektionerna.

Apotekarsocietetens museum:

Totalt belopp 7,5 miljoner kronor.

Antal
ansökningar

2016:
1 079
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7,5

308 beviljade
ansökningar

varav 4 till post
doc-vistelser
utomlands.

miljoner

Muséet fick flera donationer
under 2016. De kommer
att synas i en ny utställning
2017 om tillverkningen på
distriktslaboratorier
på 1950- och 60-talen.

470
personer
deltog i guidade
visningar 2016.
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ÅRET SOM GÅTT

Ingrid Helander, chefredaktör

Karin Meyer, vd

Om Läkemedelsvärlden.se

Om remisser
och opinionsarbete

Vad var det viktigaste som hände under året?
– Rent resultatmässigt var det ett väldigt roligt
år, vi hade en kraftig ökning av antalet unika läsare
och externa citeringar. Det ser jag som ett kvitto
på att vi är på rätt väg och att det finns ett stort
intresse för det vi bevakar. Vi har en viktig roll som
faktagranskare och förmedlare av sakliga nyheter på
läkemedelsområdet. I oktober fick vi också en delvis
ny redaktion när Sara Heyman började hos oss.
Vad var roligast under året?
– Extra kul var det förstås när vi summerade
året och kunde se att det gått så väldigt bra. Vi
ordnade också ett frukostseminarium med Life
science-samordnaren Anders Lönnberg och ett med
apoteksutredaren Åsa Kullgren. De drog mycket folk
vilket var roligt.
Vad står på agendan inför nästa år?
– Vi kommer att arrangera ett stort möte i egen
regi om jakten på bot mot Alzheimer. Målgrupp
är små och medelstora bolag och akademiska
forskare inom Alzheimerområdet. I februari var
redaktionen i form av Sara
Heyman också i Boston på
forskningskonferensen AAAS.
Det kommer att generera flera
artiklar vilket känns jätteroligt.

Unika besökare per vecka:

Vad var det viktigaste som hände
under året?
– Den riktigt stora händelsen
för oss opinionsmässigt var
regeringsbeslut den 30 juni om
att inte anpassa läkemedelslagstiftningen till antroposofiska produkter.
Beslutet var en seger för vetenskapen och vi har varit
väldigt aktiva i frågan. 2016 var vi också aktiva i den
pågående apoteksutredningen där vi lyfte fram vikten
av att tydliggöra apotekens roll i vårdkedjan.
Vad var roligast under året?
– Här måste jag säga beslutet om antroposofiska
produkter igen. Det kändes roligt att se ett så tydligt
resultat av vårt arbete.
Hur kommer Apotekarsocieteten att märkas nästa
år?
– Vi har hur mycket som helst på agendan. Dels kommer vi att engagera oss i arbetet med den nationella
läkemedelslistan. Vi kommer även att engagera oss på
miljöområdet och börja titta på hur man kan minska
miljöbelastningen av både läkemedelsproduktion och
läkemedelsanvändning. Utredningen om finansiering,
subvention och prissättning av läkemedel kommer också att bli viktig för oss. Och sist men inte minst kommer
vi att arbeta aktivt med arbetet att få EMA till Sverige.

Här syntes vi:
Antal citeringar i media under 2016.

2 508

11 180

1 770

Dagens Apotek 31
Svensk Farmaci 15
Kemivärlden Biotech 8
Altinget 7
Life Science Sweden 5
SvD 5
Totalt 140
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MEDLEMSRÖSTER

Läkemedel står i fokus för Apotekarsocieteten.
Våra medlemmar finns i hela kedjan från forskning
och utveckling ända fram till användning.
Här möter du några av dem.

"Berikar min
arbetssituation"
Matts Balgård
Klinisk apotekare på Akademiska sjukhuset i
Uppsala, ledamot i Sektionen för sjukvårdsfarmaci
Vad är det bästa med Apotekarsocieteten?
– Att jag får ett yrkesöverskridande nätverk som
sträcker sig utanför arbetsplatsens horisont. Jag
har också högst medvetet valt att engagera mig i
styrelsen för sjukvårdsfarmaci. Det gör att jag kan
lyfta blicken och titta på hela den farmaceutiska
branschen, se vad det finns för problem och
möjligheter till utveckling på olika håll.
– Möjligheten till komptensutvecklingsstipendier är också väldigt bra. Jag har fått ganska mycket
pengar genom åren både till vidareutbildning och
resor.
Vad har du för nytta av medlemskapet i ditt
jobb?
– Jag har koll på branschen och på arbetet i andra delar av Sverige på ett sätt som jag inte skulle
ha haft utan societeten. Den här
omvärldskollen är inte nödvändig
för att lösa mina arbetsuppgifter
för dagen, men den berikar min
arbetssituation och är bra att
ha för att utveckla den lokala
verksamheten.

”Fått stipendier
till konferenser"
Vad är det bästa med Apotekarsocieteten?
– Att det är en mötesplats där jag kan nätverka. Dels
med andra inom akademin. Men medlemskapet ger
också en länk till personer som arbetar på apotek och
inom industrin. Det gör att jag får en bättre bild av
hela läkemedelsområdet. Jag uppskattar också alla de
aktiviteter som Apotekarsocieteten har. Som
doktorand har jag kunnat söka stipendier för att åka
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"Får en bra
benchmarking"
Thomas Beck
Koncernkvalitetschef på Recipharm AB,
ordförande i Sektionen för tillverkning och
kvalitetssäkring
Vad är det bästa med
Apotekarsocieteten?
– Det absolut viktigaste är att
jag får möjlighet att möta många
olika människor i branschen. Det
kan vara allt från personer som
jobbar på apotek till de som sköter
distributionen. Det gör att jag utökar mitt
eget nätverk. Dessutom får jag nödvändig
kompetensutveckling. Det går inte att läsa sig
till andras erfarenhet och synpunkter.
Vad har du för nytta av medlemskapet i ditt
jobb?
– Jag får en bra benchmarking, alltså en slags
jämförelse där jag har möjlighet att stämma
av det jag gör i min verksamhet mot det som
kollegorna hittar på. I Sverige behöver vi lära av
varandra och dela med oss av erfarenheter
för att bli bättre. Det är bra för alla som är
med. Annars är det lätt att man blir en smula
navelskådande.

Sofia Karlsson
Doktorand vid institutionen för
medicin, Göteborgs universitet,
ledamot i Västra kretsen.
på internationella konferenser och bredda mitt
nätverk ännu mer.
Vad har du för nytta av medlemskapet i ditt jobb?
– Jag forskar om läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten gör som sagt att jag har en fot inne i både
apoteksvärlden och industrin. På så sätt får jag koll
på hur kommunikationen kring läkemedlen ser ut på
apoteken, men också på industrins perspektiv.
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"Ett oberoende och
neutralt nätverk"

FOTO: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

Karin Leire
Ansvarig för klinisk forskning på Permobil,
ordförande i Sektionen för kliniska studier
Vad är det bästa med Apotekarsocieteten?
– Det oberoende och neutrala nätverk
jag får som medlem. I vår sektion
arbetar vi alla för en gemensam sak,
för en bättre miljö för kliniska studier i Sverige. Unikt med Apotekarsocieteten är att man är medlem
som individ, inte som representant
för ett företag. Det är en stor styrka
och gör att vi kan kommunicera utan
att tänka på konkurrens.
Vad har du för nytta av medlemskapet i ditt jobb?
– I vår bransch är vi väldigt styrda av
regler och riktlinjer. Då dyker det ibland
upp frågeställningar som man kan
behöva diskutera med andra, inte minst
för att se hur myndigheter har agerat tidigare i olika frågor. I dag arbetar många
dessutom för stora globala företag som
kanske inte alltid är så väl förankrade i
Sverige. Då blir det extra viktigt att ha ett
lokalt nätverk.
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STYRELSEN OCH VD

Stående från vänster:
Torkel Gren, ledamot
Märit Johansson, ordförande
Claes Post, ledamot
Lars-Åke Söderlund, vice ordförande
Joakim Söderberg, ledamot
Sittande från vänster:
Mats Larhed, ledamot
Karin Meyer, vd
Saknas:
Annika Svedberg, ledamot
Gunilla Andrew-Nielsen, ledamot
Ingrid Heath, ledamot

AS 2016.indd 14

2017-04-10 22:02

F Ö RT RO E N D E VA L DA

Tack till våra
förtroendevalda
Valberedning
Staffan Widengren, sammankallande
Susanne Bredenberg, ledamot
Pia Frisk, ledamot
Claes Jagensjö, ledamot
Eva Sjökvist Saers, ledamot
Revisorer
Auktoriserade
Catharina Johansson, ordinarie
Jenny Granell, suppleant
Förtroendevalda
Johanna Wikman, ordinarie
Robert Burman, suppleant
Förvaltningsråd (kapitalförvaltningsråd)
Karin Meyer, ordförande
Lars Lundquist, ledamot
Hans Sievertsson, ledamot
Mats Widlund, ledamot

SEKTIONER

Farmacihistoria
Anders Cronlund, ordförande
Bo Ohlson, vice ordförande
Ola Flink, sekreterare
Claes Wallen, ledamot
Martin Svensson, ledamot
Åke Arvidsson, ledamot
Lisa Ekstrand, ledamot

FOTO: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

Farmakognosi
Robert Burman, ordförande
Camilla Eriksson, sekreterare
Johan Olsson, ledamot
Per Hartman, ledamot
Per Stenqvist, ledamot
Sonny Larsson, ledamot
Erik Jacobsson, ledamot
Eva Olsson, ledamot
Farmakokinetik och
läkemedelsmetabolism
Johanna Haglund, ordförande
Helena Dahlbäck, ledamot
Anneli Hällgren, ledamot
Suzanne Iverson, ledamot
René Bouw, ledamot
Gustav Ahlin, ledamot
Anna Nordmark, ledamot
Rasmus Löfmark, ledamot
Elin Karlsson, ledamot
Jenny Aasa, ledamot
Galenisk farmaci och biofarmaci
Christina Gustafsson, ordförande
Susanne Bredenberg, sekreterare
Stefan Ulvenlund, ledamot
Erik Björk, ledamot
Sofia Mattsson, ledamot
Brita Rippner, ledamot
Nicolaas Schipper, ledamot
Jonas Berggren, ledamot
Christer Tannergren, ledamot
Lina Nyström, studeranderepresentant
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Kliniska studier
Mikael Åström, ordförande
Helena Risinggård, vice ordförande
Maria Carlsson, ledamot
Karin Leire, ledamot
Katarina Berndtsson Blom, ledamot
Tobias Bäckström, ledamot
Ingegerd Dalfelt, ledamot
Lena Liliebladh, ledamot
Camilla Svensson, ledamot
Cecilia Roos, ledamot
Suzanne Kilany, ledamot
Anders Hellgren, ledamot
Marja-Liisa Lammi Tavelin, ledamot
Tillverkning och kvalitetssäkring
Thomas Beck, ordförande
Staffan Widengren, ledamot
Anne Fladvad, ledamot
Anders Bronäs, ledamot
Åsa Brümmer, ledamot
Carolina Friis Sjögren, ledamot
Per Nilsson, ledamot
Lena Carlsson Nordh, ledamot
Läkemedel för djur
Peter Engborg, ordförande
Maria Krüger Eriksson, sekreterare
Elisabet Friede, ledamot
Cajsa Lugnet, ledamot
Markus Johansson, ledamot
Fredrik Hultén, ledamot
Emelie Theres Syring, ledamot
Läkemedelsanalys
Douglas Westerlund, ordförande
Sven Jacobsson, ledamot
Mareike Lutz, ledamot
György Marko-Varga, ledamot
Per Andrén, ledamot
Ulf Bondesson, ledamot
Ylva Hedeland, ledamot
Anders Larsson, ledamot
Mikael Hedeland, ledamot
Anders Karlsson, ledamot
Victoria Barclay, ledamot
Mia Wadelius, ledamot
Läkemedelsinformation
Margareta Söderström, ordförande
Görel Skogsmo, ledamot
Mårten Forrest, ledamot
Parshin Saadatirad, ledamot
Niclas Carlsson, ledamot
Andrea Åhlin, ledamot
Christian Tärnholm, ledamot
Johan Henriksson, ledamot
Ann Baron, ledamot
Lars Dagerholt, ledamot
Ann Maliniak, ledamot

Läkemedelskemi
Anders Karlén, ordförande
Annika Jenmalm Jensen, vice ordförande
Anna-Lena Gustavsson, sekreterare
Carl-Magnus Andersson, ledamot
Katarina Färnegårdh, ledamot
Peter Sjö, ledamot
Åsa Rosenquist, ledamot
Roger Olsson, ledamot
Jan-Erik Nyström, ledamot
Mikael Elofsson, ledamot
Medicinteknik (interimsstyrelse)
Ulf Ellerfelt, ordförande
Peter Landvall, ledamot
Ann-Catrin Petersson, ledamot
Karl-Gustav Strid, ledamot
Regulatory Affairs
Ylva Satrell, ordförande
Marianne Andersson, vice ordförande
Katarina Renbäck, sekreterare
Eva Ågren, ledamot
Gabrielle Rosenberg, ledamot
Erika Petersson, ledamot
Åsa Holmgren, ledamot
Anna Finquist, ledamot
Sjukvårdsfarmaci
Johanna Orraryd, kontaktperson
Matts Balgård, sekreterare
Johanna Wikman, ledamot
Magnus Munge, ledamot
Kia Frenssen, ledamot
Annika Behre, ledamot
Ulrika Gillespie, ledamot
Zahra Shah-Shahid, ledamot
Öppenvårdsfarmaci
Sara Claesson, ordförande
Barbro Forsberg, ledamot
Ludde Möller, ledamot
Maria Wiberg, ledamot
Anna Beneti, ledamot
Inger Näsman, ledamot

KRETSAR

Närke Värmland
Magnus Olsson, ordförande
Hugo Nilsson, ledamot
Susanne Tornhamre, ledamot
Sara Fors, ledamot
Margareta Malecka Pettersson, ledamot
Hans Kjellsson, ledamot
Östra
Claes Wallén, ordförande
Ulf Rydell, ledamot
Annika Nordström Björk, ledamot
Tatjana Lindståhl, ledamot
Silvia Bejgrowicz, ledamot
Skånska kretsen
Katia Agha, ordförande
Catharina Andersson, ordförande
Valmira Podrimcaku, ledamot
Cornelia Lindström, ledamot
Therése Törnström, ledamot
Cecilia Lindblad, ledamot
Kristina Thyresson, ledamot
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Gävleborg Dala
Susanne Brouneus, ordförande
Hans Elg, ledamot
Madeleine Björklund, ledamot
Hege Bothner Wik, ledamot
Anna Tjust Gammer, ledamot
Beatrice Rosenling, ledamot
Övre Norrland
Anna Lemar, ordförande
Sofia Swahn, ledamot
Maria Holmqvist, ledamot
Matilda Bergner, ledamot
Sandra Jonsson, ledamot
Elisabeth Andersson, ledamot
Pernilla Andersson, ledamot
Nedre Norrland
Johanna Malander, ordförande
Ida Ericson, ledamot
Pauline Nordliner, ledamot
Carina Nilsson, ledamot
Stockholm
Anna Eriksson, ordförande
Lovisa Ahnlund, ledamot
Pia Frisk, ledamot
Rebecka Lantto Graham, ledamot
Claes Jagensjö, ledamot
Annika Löwenberg, ledamot
Katarina Ahlskog, ledamot
Norra Mälarkretsen
Sofie Schwan, ordförande
Bengt Persson, ledamot
Ulf Ellerfelt, ledamot
Linda Lindkvist Kjellin, ledamot
Cathrine Berglund, ledamot
Sanna Storgård, ledamot
Marie Svanström, ledamot
Sydöstra
Magnus Munge, kontaktperson
Västgöta
Tamás Köntzey, ordförande
Peter Larsson, ordförande
Sara Bobeck, ledamot
Mikaela Hovbrink, ledamot
Ann-Britt Olsson, ledamot
Västra
Michael Nyman, ordförande
Helle Håkonsen, ledamot
John Karlsson Sondell, ledamot
Sara Sjöberg, ledamot
Ann-Mari Eriksson, ledamot
Sanaz Sabeti, ledamot
Sofia Karlsson, ledamot
Ann-Charlotte Mårdby, ledamot
Camilla Svenberg, ledamot
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”Vilken häftig förening”
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När jag nu summerar året ser jag ett
moderniserat kansli som möter vår förändrade omvärld med ett stort antal nya
utbildningar och utbildningsformer, samt
ett tilltalande nyhetsflöde. Jag ser en klar
ambition att föreningen ska utvecklas i
takt med omgivningen.

E BÄC K

NÄR JAG TILLTRÄDDE LYFTE jag fram
några områden jag tyckte var extra
viktiga; vetenskap, synlighet, internationalisering samt lust och glädje. I höstas
startade vd Karin Meyer ett vetenskapligt
råd, ett forum där Apotekarsocieteten
lyfter upp forskningsfrågor på agendan.
Med debattartiklar kring bland annat
svensk läkemedelslagstiftning för antroposofiska produkter har Apotekarsocieteten verkligen blivit synlig.
Internationellt märks vi genom att
vi delar ut Scheelepriset, tar en
aktiv roll i EUFEPS, European Federation for Pharmaceutical Sciences,
driver utbildningsfrågor i FIP, arrangerar internationella kongresser
och delar ut stipendier. Under
2016 års Läkemedelskongress
fick jag också klart för mig att
Apotekarsocieteten verkligen
bidrar till lust och glädje!

FRAMTID
Under 2017
hoppas och
tror jag att allt
fler kommer att
upptäcka Apotekarsocieteten
som mötesplats
och kompetenshöjare.

ORDFÖRANDE

A RG A R E

MÄRIT JOHANSSON

TA BLOO

M SA ND

med ett förflutet som
kanslianställd i denna
anrika förening, slår det
mig gång på gång: Vilken
häftig förening! Över
5 000 medlemmar inom
hela läkemedelsområdet
som bidrar med en otrolig spetskompetens.
Med input från medlemmarna kan
personalen på kansliet, Läkemedelsakademin och Läkemedelsvärlden.se arbeta
fram nödvändiga utbildningar och viktiga
artiklar som ökar kunskapen om läkemedel i Sverige.
Wallingatan i Stockholm är en naturlig
mötesplats för många av våra aktiviteter.
En knutpunkt för vårt breda och aktiva
nätverk. Men jag vill verkligen understryka att det i Apotekarsocietetens
medlemsnätverk sjuder av aktivitet i hela
Sverige. Apotekarsocieteten är en hållbar,
trygg och oberoende organisation. Därför
kan vi verka som mötesplats för medlemmar med olika utbildningsbakgrund,
inriktning, lokalisering och arbetsgivare.
Redan innan jag i våras tog över ordförandeskapet efter Eva Sjökvist Saers,
hade många förnyelseaktiviteter sjösatts.
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ÅRET I SIFFROR

NYCKELTAL 2016

Det ekonomiska
året i korthet
APOTEKARSOCIETETEN

Apotekarsocieteten är en ideell förening
med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och
verka för en för individ och samhälle
gynnsam utveckling och användning av
läkemedel. Föreningen ska även främja
kunskaps- och kompetensutveckling inom
läkemedelsområdet.
Organisationen hade vid årets slut
5 133 medlemmar. Vid fullmäktige i maj
2016 beslutades om verksamhetsplan för
2016–2017. För att stärka Apotekarsocietetens vetenskapliga inriktning inrättades
under 2016 ett vetenskapligt råd. Som en
del av den långsiktiga underhållsplanen för
föreningens fastigheter har en omfattande
fasadrenovering av en av fastigheterna
genomförts under året.
Resultatet för 2016 uppgick till 8,7 mkr.
Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till
236,5 mkr.
LÄKEMEDELSAKADEMIN

Bolagets verksamhet omfattar utbildningsverksamhet under namnet Läkemedelsakademin, utgivning av webbtidningen
Läkemedelsvärlden.se samt böcker och
andra förlagsprodukter, och administrativa
tjänster, huvudsakligen till moderföretaget
och av detta förvaltade stiftelser.
Läkemedelsakademin är den ledande
oberoende aktören inom fort- och vidareutbildning på läkemedelsområdet och
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genomförde under året, i egen regi och i
samverkan med andra aktörer, utbildningar,
kongresser och symposier för sammanlagt
5 171 deltagare.
Under 2016 beslutades att från och med
2017 utvidga mot utbildningar inom egenvård. I detta syfte köptes ett 50-tal digitala
utbildningar och kundkontakter från en
extern aktör. Under året beslutades även
om en nedläggning av bolagets förlagsverksamhet. Bokförsäljningen finns kvar tills
vidare. Nettoomsättningen uppgick till 14,5
mkr. Verksamhetens underskott om 5,5 mkr
täcktes med ett driftsbidrag från moderbolaget till samma belopp.
STIFTELSER OCH FONDER

Det sammanlagda värdet av nettotillgångarna i de av Apotekarsocieteten förvaltade
stiftelserna uppgick vid årets slut till 230
mkr, inklusive IF:s stiftelse för farmacevtisk
forskning men exklusive stiftelsen NEPI
(Nätverk för läkemedelsepidemiologi). Från
dessa har under året utbetalats 6,2 mkr
(nettoutbetalning mot beviljade 7,5 mkr),
huvudsakligen i form av stipendier och
understöd.
Två av stiftelserna har egna styrelser,
IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning och
NEPI. Den senare är en samstiftelse med
Apotekarsocieteten och Svenska Läkaresällskapet som huvudmän.
För alla formella detaljer se
årsredovisning i separat bilaga.
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E N GVLÄILSKHO SMUMMEM

ANNUAL REPORT

Swedish
Pharmaceutical
Society 2016
THE NUMBER OF PARTICIPANTS in

educational activities through Swedish
Pharmaceutical Society subsidiary
Swedish Academy of Pharmaceutical
Sciences reached a total of 5 171. Areas
covered were: clinical trials, regulatory
affairs, quality/GMP/production, medical
devices, drug discovery, pharmacy practice and information. Several activities
were conducted in collaboration with the
scientific sections and the special interest
groups of the Swedish Pharmaceutical
Society. More than half of the participants
attended e-learning courses. In addition,
the local divisions and specialist scientific
sections offered evening lectures to 2615
participants.
The work with translating e-learning courses from Swedish to Arabic in
order to facilitate for refugees outside
EU to become accessible to positions
in Swedish pharmacies has proceeded.
During 2016, 1 283 persons attended
these courses. The project received
considerable international publicity and a
price for the best poster at the global FIP
Conference in Buenos Aires.
A total of 4 scientific symposia were
held in 2016. One of them was Frontiers
in Antibiotic Drug Discovery, organised
in partnership with IMI:s ND4BB project
ENABLE. Another one was the 5th Conference on Clincial Trials in the Nordic

Countries. Scientific awards distributed
in 2016 were the Källrot Award, the
Gabi-award, the Phabian Award and the
Rosenö-award. Scholarships of a total
amount of 7.5 msek were distributed to
298 individuals for research and education in the pharmaceutical field.
The annual Pharmaceutical Congress
was conducted November 8–9 and had
298 participants.

A SCIENTIFIC BOARD was formed
during the year with the aim of further
strengthening the scientific profile of
the organisation. The board consists
ofeight members representing different
disciplines in life science/pharmaceutical
science from university and industry.
One new book was published during
the year. The web publication Lakemedelsvarlden.se published 478 articles,
had about 11 200 visitors each week
and 2 500 followers on Twitter. We also
increased our focus on external communication, which resulted in a visibility
of Swedish Pharmaceutical Society 140
times in external media during the year.
The financial conditions of the Society
developed well and the total equity financing was estimated to 236,5 msek. The
number of members ended up at 5 133
and the average number of employees
throughout the year was 23.
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VÄ L KO M M E N !

Box 1136, 111 81 Stockholm
08-723 50 00 www.apotekarsocieteten.se
info@apotekarsocieteten.se
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