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Apotekarsocieteten
– proaktiv aktör med tydligt budskap
Apotekarsocieteten är en betydande aktör inom läkemedelsområdet med en stor
bredd i kompetens i vårt nätverk och med
en mångfacetterad palett av aktiviteter
i vår verksamhet. Apotekarsocieteten
välkomnar alla som är professionellt
involverade i läkemedelsfrågor för att
gemensamt driva frågor kring utbildning,
forskning, utveckling, tillverkning, försäljning, användning och uppföljning. Allt
för att öka kunskapen om läkemedel och
ytterst för att ge maximal nytta för såväl
enskilda individer som samhälle. Vi tar
en aktiv roll för att bidra till en långsiktigt
hållbar utveckling.
Läkemedel och life science har genom
idogt påverkansarbete av t.ex. Apotekarsocieteten och andra aktörer kommit
högt upp på agendan på regeringsnivå.
Såväl forskning som innovation får större
uppmärksamhet och man vill få en bättre
insikt om vad som konkret behöver göras
för att få en vård i världsklass, där läkemedel är en viktig komponent, och vad
som aktivt behöver göras för att Sverige
ska fortsätta att vara ett land där nya
läkemedel både utvecklas och effektivt
införs i vården.
Det finns ett stort behov av en gemensam mobilisering, såväl från politik,
akademi, företag och myndigheter som
organisationer, för att säkerställa att det
även i framtiden finns en stark läkemedelsbransch i Sverige. Under året har
fler initiativ tagits och många bra och
informativa utredningar och rapporter
har presenterats. Apotekarsocieteten
involveras frekvent och bidrar aktivt, med
den kompetens som finns i vårt breda
nätverk, till konstruktiva förslag på lösningar och åtgärder. Vi tar proaktivt egna
initiativ och söker samarbeten med andra
aktörer för att gemensamt driva viktiga
frågor. Gemensamt med andra intressenter anser organisationen att det snabbt
måste prioriteras vad som ska göras för
att gå från ord till handling!
Under året lämnade Andreas Furängen
sitt uppdrag som VD efter 10 framgångsrika år, och jag vill å styrelsens vägnar
tacka för ett mycket gott samarbete. Karin
Meyer tog över som VD och har uppdraget att vidareutveckla Apotekarsocieteten
till en stark, modern organisation som tar
en aktiv drivande roll och är en tydlig röst
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vi arrangera intressanta utbildningar,
möten och debatter som kan sändas live
till andra i realtid för interaktivitet eller
finnas tillgängliga så att de som så önskar
i efterhand kan ta del av vad som sades.
Läkemedelsvärlden.se är också en viktig
informationskanal.
Apotekarsocieteten ska bli mer synligt,
vi ska dela med oss av vår kompetens, stå
för kvalitetssäkrad utbildning och information, vara en given mötesplats och bli
bättre på att föra fram nyttan av läkemedel. Apotekarsocieteten ska upplevas som
en modern, stark och oberoende organisation med en unik bredd i sitt nätverk –
för ökad kunskap om läkemedel!

i läkemedelsfrågor. Karin har med stor
energi och positivt driv tagit över, med en
tydlig målsättning att tillsammans med
medarbetare, medlemmar och samarbetspartners vidareutveckla Apotekarsocieteten.
Det finns många utmaningar, för såväl
organisationen som branschen, och
samtidigt otroligt många möjligheter. Det
gäller att väl känna till den bransch med
nischer där vi verkar och hur den kan
utvecklas på bästa sätt. Vi behöver analysera och proaktivt förstå marknadens
behov av kvalitetssäkrad information,
utbildning, utveckling, kvalitetssäkrade
underlag till utredningar och remisser,
aktiviteter m.m. för att kunna utveckla
och erbjuda aktiviteter. Organisationens
budskap behöver konkretiseras för att
nå ut i en värld där informationsflödet är
omfattande.
När verksamhetsåret sammanfattas
blir det tydligt att Apotekarsocieteten tar
en mycket aktiv roll som oberoende aktör
och att det finns ett stort förtroende för
organisationen. Det finns en stor bredd
i våra aktiviteter men vi behöver bli
bättre på att öka tillgängligheten av det
vi erbjuder. Med e-learning kan de som
går utbildningar själva bestämma var
och när utbildningarna ska genomföras.
Genom att nyttja digitala möjligheter kan

Eva Sjökvist Saers
Styrelseordförande
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Apotekarsocietetens år
✚✚APS:s nya VD Karin Meyer tillträdde
i augusti.
✚✚Årets konferens för ordföranden i
lokalföreningar (kretsar) och specialistföreningar (sektioner) genomfördes i februari. Huvuduppgiften var
att uppdatera APS:s policyprogram
samt att diskutera verksamhetsplan
inför fullmäktige.
✚✚Fullmäktigemöte hölls i maj. En ny
styrelse valdes och Hans Sievertsson
och Bo Ohlson utsågs till hedersledamöter i föreningen. Beslut togs om
verksamhetsplan och budget.
✚✚En kraftigare satsning på ett mer
aktivt opinionsarbete påbörjades.
✚✚Föreningen samarbetade med ett
stort antal myndigheter, föreningar
och universitet.
✚✚20 remisser besvarades.
✚✚Läkemedelsriksdagen genomfördes
på temat Psykisk ohälsa – perspektiv
på läkemedelsbehandling.
✚✚Läkemedelskongressen arrangerades en dag i oktober. Huvudtemat
var Läkemedelssäkerhet och läkemedelsnytta.
✚✚Två internationella vetenskapliga
symposier genomfördes.
✚✚Beslut togs om att bevilja stipendier för 7,2 Mkr.
✚✚Robert S Langer från MIT, Boston,
USA utsågs till 2015 års Scheelepristagare.
✚✚Närmare 2 200 deltog i lokalföreningars och vetenskapliga sektioners möten.
✚✚LMA arrangerade utbildningar
för cirka 4 700 personer, bl.a. på
Medicon Village i Lund där LMA har
ett lokalkontor sedan något år. Detta
för att närvara i den lifesciencetäta
regionen.
✚✚Läkemedelsvärlden.se publicerade
725 nyhetsartiklar, 38 fördjupningsartiklar och intervjuer samt 55
bloggar.
✚✚En ny webbshop för bokförsäljningen utvecklades och togs i bruk.
✚✚Kapitalförvaltningen var mycket
lyckosam under året.
✚✚APS deltog i arbetsmarknadsdagarna för farmacistudenter i Göteborg,
Uppsala och Umeå.
✚✚Ett stort antal donationer inkom till
biblioteket och museet.
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Hänt på läkemedelsområdet
Forskning
Life science var föremål för flera utredningar och kommentarer. Regeringen
publicerade under hösten sin strategi i
Ett konkurrenskraftigt ekosystem för life
science. SwedenBIO, LIF och Swedish
Medtech sammanställde En handlingsplan
för life science och analysföretaget Vasco
Advisers gav med stöd av LIF ut rapporten Sveriges globala konkurrenskraft
inom life science. Forum för Health Policy
publicerade rapporten Konkurrenskraften
inom svensk life science och Entreprenörskapsforum genomförde ett seminarium
på temat Har life science en framtid i
Sverige? Liknande problem behandlades
i en rapport från Institutet för vetenskap
och samhälle med titeln Vinst för Sverige
– den forskande läkemedelsbranschens betydelse för samhället. Som en reaktion på
Sveriges försvagade ställning inom FoU
beslöt den nyvalda regeringen (S+MP) att
inrätta ett innovationsråd.
Peronalized Medicine, som har flera
synonyma begrepp, etablerades inom nya
diagnoser. Genom att identifiera förekomsten av en viss gen kunde patienter med
diabetes-2 selekteras fram för optimal
läkemedelsbehandling. Genanalys kunde
vidare förutsäga vilka patienter, som
riskerar muskelbiverkningar vid statinterapi. AstraZeneca, Roche och MSD är
tre stora företag som satsar inom Personalized Medicine.
Antibiotikaresistens fortsatte att vara
ett stort problem. Såväl IMI inom EU som
Vinnova på hemmaplan har riktade anslag för forskning inom området. Aktuell
forskning inriktas på att snabbare kunna
identifiera aktuella bakterier (MS, PCR)
samt använda befintliga antibiotika rätt.
Nya vägar att komma tillrätta med resistensutveckling innefattar bl.a. användning av fager och försvagning av biofilmer, som bakterier nyttjar för att få fäste.
Trenden att offentliggöra resultat från
kliniska prövningar, som flera företag
påbörjat, fortsatte. Europaparlamentet
röstade igenom nya regler för dessa
prövningar. Såväl positiva som negativa
resultat från dessa skall samlas i en offentlig databas inom EU. En annan trend, som
redovisas av Business Monitor Int., visar
att företagens framtida intäkter inte kommer att komma från patenterbara läkemedel utan från försäljning av generiska
läkemedel i tillväxt- och utvecklingsländer.

Big Pharma övergav i växande utsträckning preklinisk forskning i egen regi
till förmån för samarbeten med mindre
forskningsbolag och akademin. Av AstraZenecas nya projekt var cirka hälften
utvecklade tillsammans med en extern
partner. I Mölndal har en s.k. Bio-venture-hub startat i vilken mindre företag
erbjuds tillgång till företagets utrustning
och forskare. MSD har inlett ett samarbete med KI. Även uppköps och företagskoncentrationen inom sektorn har
fortsatt. Actavis köpte Forest Laboratories och Allergen och Bayer köpte MSD:s
receptfria sortiment. Pfizers försök under
våren att ta över AstraZeneca misslyckades dock.

Apoteksmarknaden

Den stora händelsen på apoteksområdet
var ICA:s köp av Apotek Hjärtats 306
butiker. Efter köpet är ICA-gruppen, som
redan tidigare ägde Cura-apoteken, Sveriges näst största apotekskedja med en
marknadsandel på 30 procent (Apoteket
AB 33 procent). Antalet apotek i landet
ökade till 1 364 st.
En omfattande debatt har gällt prissättning av receptbelagda läkemedel utanför
läkemedelsförmånen. TLV:s hårdare krav
för att inkludera läkemedel i förmånen
har lett till att flera företag lyft ur produkter ur denna för att själva kunna
bestämma priset. Olika apotekskedjor har
sedan prissatt dessa läkemedel olika, vilket förvirrat apotekskunderna. En annan
debatt har aktualiserat frågan om en tredje grupp läkemedel mellan receptbelagda
och receptfria, som endast skulle få säljas
över disk på apotek. Frågan om försäljning
av receptfria läkemedel i övrig handel har
också lyfts, i samband med Läkemedelsverkets förslag om att begränsa försäljning av paracetamoltabletter till apotek,
efter larm om ökat antal förgiftningsfall.
Det tidigare problemet att lagerstatus för
ett läkemedel varierade på olika apotek,
med följd att kunder tvingades runt bland
olika butiker för att få sin medicin, löstes
genom en länk på FASS.se.
LV har tagit fram en lista med förslag
på indikatorer att mäta kvalitén på apotekens tjänster. De inkluderar bl.a. möjligheten till enskilda samtal, farmacevtisk
bemanning, tillgång till elektroniska
beslutsstöd och rutiner för hänvisning
till annat apotek. Myndigheten har
Verksamhetsberättelse 2014

Analys av omotiverade skillnader i vård,
behandling och bemötande

n
En handlingspla
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Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys
av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader
som finns i vården innebär inte att vården är ojämlik. En del skillnader
behövs exempelvis för att ta hänsyn till patienters olika medicinska
förutsättningar. I den här rapporten analyseras möjliga orsaker till
omotiverade skillnader – sådana skillnader gör vården ojämlik. Med
utgångspunkt i åtta specifika skillnader i vården dras fyra slutsatser
om möjliga orsaker till ojämlik vård. Utifrån dessa ger vi förslag på
åtgärdsområden för en mer jämlik vård.

att stärka
25 åtgärder för
konkurrenskraft
s
ge
eri
Sv
Myndigheten för vårdanalys (Vårdanalys) uppgift är att ur ett
patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera
hälso- och sjukvården, tandvården och gränssnittet mellan vården
och omsorgen. Vårdanalys har patienternas och brukarnas behov
som utgångspunkt i sina granskningar. Myndigheten ska också
verka för att samhällets resurser används på bästa sätt för att
skapa en så god hälsa och patientupplevd kvalitet som möjligt.
Syftet är att bistå vården och omsorgen med att förbättra kvalitet
och effektivitet – förbättringar som ytterst ska komma patienter,
brukare och medborgare till del.
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Några av de handlingsplaner och rapporter som sammanställdes under året.

vidare genomfört ett pilotprojekt för att
undersöka möjligheterna att föra och
dokumentera ”strukturerade läkemedelssamtal” på apotek. 196 kunder och 43
apotek deltog. Slutsatsen var att samtalen
går att genomföra, men att tidsbrist utgör
ett hinder. I slutet av året kom Läkemedels- och apoteksmarknadsutredningens
slutbetänkande om läkemedel för djur,
maskinell dos och sällsynta läkemedel –
hantering och prissättning (SOU 2014:87).
När det gäller särläkemedel föreslås den
s.k. värdebaserade ersättningen att överges till förmån för en överenskommelse
mellan TLV, landstingen och företaget om
villkoren för subventionen.
Slutenvårdsfarmacin är sedan omregleringen splittrad på upphandling, distribution/läkemedelshantering och farmacevtiska tjänster. Apoteket AB, ApoEx, APL
och Apotek Hjärtat ansvarade för alla eller
delar av uppgifterna inom olika landsting.

Läkemedel

Årets kanske mest betydelsefulla genombrott avsåg läkemedel som botar hepatit
C. Det svenska företaget Medivir var tidigt
ute med Olysio, vilket följdes av andra
företags produkter. Det höga priset har
gjort att landstingen kommit överens om
att endast behandla de svåraste fallen. Begränsningen är ett resultat av landstingens projekt Ordnat införande i samverkan
(OtIS). Även nya biologiska läkemedel
mot psoriasis har reserverats för de svåraste fallen. På SLL:s webbsida Janusinfo
redovisas vilka nya läkemedel som kan
vara aktuella för ordnat införande.
En omfattande debatt fördes kring
införandet av Nya Orala AntiKoagulantia
(NOAK), som alternativ till warfarinbeVerksamhetsberättelse 2014

handling. Läkarkåren var splittrad i de
som håller fast vid det billigare warfarinet och de som lyfter fram fördelarna
med NOAK. På vaccinområdet har ett
nytt effektivt (60 procent) vaccin mot
denguefeber registrerats och mot ebolavirus pågick omfattande forskning. På
den amerikanska cancerkongressen,
ASCO, presenterades lovande data för en
ny verkningsmekanism för cytostatika,
s.k. PD1-hämmare (tar bort blockering av
kroppens immunförsvar). Många läkemedelskandidater har fallit bort på grund av
dålig biotillgänglighet. Nya tekniker att
förbättra denna gjorde att gamla kandidater fått en ny chans.
FDA förbjöd import av läkemedelsråvaror från indiska läkemedelsföretag
på grund av för låg kvalité. Senare har
även LV dragit in generika från indiska
fabriker. Under senhösten aktualiserades en utredning av myndigheten om
att införliva antroposofiska läkemedel i
läkemedelslagstiftningen. Verket ansåg
detta möjligt, men lämnade inte någon
rekommendation.

Myndigheter och landsting

Jämlikhet fortsatte att vara ett politiskt
mål för hälso- och sjukvården. Rapporten En mer jämlik vård är möjlig
från Myndigheten för vårdanalys visade
omotiverade skillnader i läkemedelsbehandling. Väntetiderna för behandling av
olika cancerformer varierar fortfarande
mellan landstingen liksom tillgången till
läkemedel mot alkoholberoende. Andra
uppmärksammade skillnader avsåg
könsmässiga skillnader i behandling av
hjärtsvikt och stroke, i vilken utsträckning sjukvårdspersonal informerar om

biverkningar samt mellan hög- och lågutbildades förskrivna läkemedel.
Rapporten Öppna jämförelser 2014 –
läkemedelsbehandlingar från SoS/LV/SKL
visade nationella läkemedelsdata. Antalet
läkemedel, som personer 75 år och äldre
får (4,7 i genomsnitt) är oförändrat från
föregående år. Däremot minskade andelen äldre, som får olämpliga läkemedel
(benzodiazepiner med lång duration,
tramadol och sömnmedlet propiomazin).
En förbättring konstaterades även för
andelen behandlade med antikoagulantia
vid förmaksflimmer.
Den 1 januari inrättades Folkhälsomyndigheten, som är en sammanslagning av
Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen.
Samtidigt inrättades e-hälsomyndigheten,
som övertog Apotekens Service AB:s uppgifter att sammanställa och tillhandahålla
nationell läkemedelsstatistik.
Den Nationella läkemedelsstrategin,
som utformades 2011, hade följande nya
uppgifter i sin handlingsplan för 2014:
minska och effektivisera förskrivningen
av narkotika, utreda förutsättningarna för
att tillhandahålla ordinationsstöd vid läkemedelsbehandling av barn, identifiera
och pröva möjligheterna till nya användningsområden för befintliga antibiotika
samt studera internationella initiativ för
stegvis godkännande av läkemedel.
Myndigheten för vårdanalys kritiserade
TLV:s utvärdering av klinikläkemedel –
för långsam och bristande extern insyn
i processen. TLV genomförde den första
prissänkningen på läkemedel äldre än 15
år (400 mkr), som Socialdepartementet
tvingat LIF att acceptera. Prissänkningarna skall fr.o.m. 2014 ske årligen.
I ett nytt samarbetsavtal mellan LIF och
SKL togs läkemedelsföretagens möjligheter att bekosta hälften av kostnaderna för
resor respektive kost och logi i samband
med symposier och utbildningar för
hälso- och sjukvårdpersonal bort. Ökad
patientmedverkan i vården provades i
Uppsala läns landsting genom att patienter kunde läsa sina journaler på nätet och
tillföra egna kommentarer. Under året
växte även antalet kommersiella webbsidor med medicinsk information till
läkarkåren. Nätverket Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) och Sveriges läkarförbund enades i 8 punkter om läkares
ansvar för patienters läkemedelslistor.
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Central verksamhet
Ordförandekonferens
Ordförandekonferensen genomfördes
i februari och hade som huvudfråga att
uppdatera APS:s policyprogram inom
läkemedelsområdet samt diskutera
verksamhetsplan inför fullmäktige i maj.
Under konferensen deltog Ingrid Peterson, GD på Formas, och presenterade sin
utredning Starka tillsammans – betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier.

Fullmäktige
APS:s högsta beslutande organ är fullmäktige, som har möte vartannat år. Den 23
– 24 maj samlades delegater från kretsar
och sektioner i Uppsala för att besluta om
verksamhetsplan och budget, diskutera
prioriterade frågor samt välja styrelse för
de kommande två åren. Ordförande vid
fullmäktige var Sofia Kälvemark Sporrong.
Fyra motioner hade inkommit. Den första kom från Maj-Britt Elmvik och gällde
att apotekare självständigt skulle få optimera läkemedelsbehandling med ledning
av relevanta labprover. Motionen avslogs
med motiveringen att lösningen inte
ligger i att införa ytterligare förskrivare
utan snarare att öka samverkan mellan de
olika professionerna kring den enskilde
patientens behov och behandling. Detta
kräver öppna diskussioner mellan professionerna, och anpassade IT-lösningar
men förskrivningsrätt för apotekare är
inte i sig en lämplig lösning i dagsläget.
Den andra motionen, från Tommy
Eriksson, handlade om projekt för mer
patientcentrerat fokus i apotekar- och
receptarieutbildningarna för att utveckla
farmacin och möta samhällets framtida behov. Motionen tillstyrktes med
förtydligandet att innehållet för utbildningarna inte ligger hos APS men att APS
tillsammans med relevanta företrädare
ska verka för att en plan tas fram vilken

Karin Meyer, Apotekarsocietetens VD.
med en FIP-rapport som underlag, tydliggör behovet av ett ökat inslag av klinisk
farmaci i utbildningen.
Den tredje motionen, från Anders
Cronlund och Lennart Ernerot, föreslog
en revidering av instruktionen för APS:s
valberedning. Motionen ledde till en revidering av arbetsprocessen för valberedningen och kommer att praktiseras inför
nästa fullmäktige.
Den fjärde motionen, från Christer Olsson, handlade om möjligheten för arbetsgivare, institutioner m.fl. att teckna gruppmedlemskap för medarbetare. Motionen
avslogs med hänvisning till att dagens
stadgar säger att ”Till medlem kan antas
fysisk person…”.
Fullmäktige enades om att anta den
föreslagna verksamhetsplanen för perioden 2014 – 2015 samt att uppdatera
policyprogrammet enligt framlagt förslag.
I verksamhetsplanen prioriterades två
frågor som APS:s opinionsarbete ska fokusera på. Den ena var att inom området
Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet verka för patientsäkerhet i alla
led från utveckling till användning där
vikten av samtliga professioners roll och
kompetens i kedjan synliggörs och den

andra att driva opinion för att Sverige ska
ha en fortsatt betydelsefull roll i global
utveckling av läkemedel.
Fullmäktige beslöt att med acklamation
utse två nya hedersledamöter. Hans Sievertsson utsågs för att under mer än 30 år
varit en av de ledande personerna inom
svensk life science och med sin stora
erfarenhet ha utvecklat och synliggjort
svensk forskning. Hans har starkt bidragit
till APS:s verksamhets- och affärsutveckling genom sitt arbete som föreningens
styrelseordförande 2002 – 2008 och nu
som ledamot i förvaltningsrådet. Hans
många insatser har alltid utmärkts av en
gedigen kompetens, genuint engagemang
för föreningen och inte minst genom att
säkerställa föreningens fortsatta kapitalförsörjning. Bo Ohlson utsågs med
motiveringen att han sedan länge är en
av APS:s mest hängivna eldsjälar. Han har
under många år varit drivande i Sektionen för farmacihistoria samt ledamot av
Biblioteksnämnden. Med sin nyfikenhet
och kunskapstörst har Bo berikat farmacihistoriska museet och föreningens
bibliotek med föremål, tidskrifter och

Fullmäktige utsåg Bo Ohlson och Hans
Sievertsson till hedersledamöter.

Fullmäktige 2014. Från vänster: Erika Svedlund ( v. ordförande), Sofia Kälvemark Sporrong (ordförande) och Birgitta Karpesjö
(sekreterare) vid mötet. Till höger fullmäktigedeltagare.
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depapper till 60:40 med syfte att minska
risken för förlust vid börsnedgång, vilket
godkändes av styrelsen i september. Vid
årsskiftet var det totala marknadsvärdet
för samtliga värdepapper 550 Mkr. Detta
innebar en ökning med 56 Mkr under
2014 och en värdeökning med 142 Mkr
sedan starten sommaren 2012.

Medlemmar

APS:s styrelse. Stående från vänster: Märit Johansson, Joakim Söderberg, Mervi
Vasänge, Gunilla Andrew-Nielsen och Annika Svedberg.
Sittande från vänster: Inger Torpenberg, Karin Meyer, Eva Sjökvist Saers
och Lars-Åke Söderlund. Claes Post saknas på bilden.
böcker från apotek och industri. Som
Skansenapotekare, museiguide, föreläsare för studenter och farmacihistorisk
skribent har han intresserat nya grupper
för farmacihistoria.
Till ny styrelse valdes i enlighet med
valberedningens förslag: Eva Sjökvist
Saers (omval som ordförande) och till
ledamöter Annika Svedberg (nyval), Claes
Post (nyval), Gunilla Andrew-Nielsen (nyval), Inger Torpenberg (omval), Joakim
Söderberg (nyval), Lars-Åke Söderlund
(omval), Mervi Vasänge (omval), Märit
Johansson (omval).

Styrelsearbete

I augusti 2013 informerade VD, Andreas
Furängen, styrelsen om sitt beslut att
efter tio fantastiska år avgå. Sista arbetsdag sattes till 30 april 2014 och styrelsen
startade omedelbart rekryteringsprocessen av en efterträdare, vilken slutfördes i
januari 2014. Ekonomichefen Mats Widlund arbetade som tf. VD under perioden
april – augusti då APS:s nya VD Karin
Meyer påbörjade sin anställning.
Styrelsen genomförde ett konstituerande möte, fem ordinarie möten samt
ett strategimöte. Utöver dessa möten genomfördes även ett extra möte där beslut
angående reviderade placeringsföreskrifter hanterades, samt ett per capsulam
möte där beslut angående firmateckning
och utanordningsrätt togs i samband med
tillsättning av ny VD. Vid strategimötet
diskuterades framtidens läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning samt
APS:s roll i förhållande till detta. På de
ordinarie styrelsemötena behandlades
Verksamhetsberättelse 2014

och godkändes två budgetprognoser och
budget för 2015. Formalia avseende firmateckning och attest, arbetsordning för
styrelse och VD samt kapitaltäckningsgarantin fastställdes liksom årsredovisningen för 2013.
Styrelsen utsåg ledamöter för APS:s
stipendiekommittéer och en ny version
av policys, regler och rutiner för stiftelseförvaltning godkändes.

Antalet medlemmar var vid årets slut
5 198 (5 203). Omsättningen av medlemmar var som tidigare år stor och antalet
nya medlemmar under året var 473
(343). En negativ trend gällande medlemsantalet har setts under flera år. En
projektplan för medlemsrekrytering togs
därför fram under året.

Studenter

APS deltog under året i arbetsmarknadsdagarna för farmacistudenter i Göteborg,
Uppsala och Umeå. Där väcktes ett intresse för föreningen hos studenterna och ett
flertal valde att bli medlemmar på plats.

Förvaltningsråd

APS:s, NEPI:s, IF:s och de 12 till APS anknutna stiftelsernas värdepapper ingick
i APS:s värdepapperskonsortium. Sedan
mitten av 2012 har konsortiets kapitalförvaltning gått ifrån egen förvaltning av
direkta innehav till att investera i välrenommerade professionellt skötta fonder
hos några större banker. Förvaltningsrådet sammanträdde vid fyra tillfällen och
dess uppgift var att följa upp, utvärdera
och informera styrelsen och delägarna
om förvaltningens utveckling varje
månad. Rådets bedömning är att valda
aktiefonder även under 2014 utvecklades mycket bra. Ansvariga för fonderna
kallades till rådets möten för att redovisa
nuläge och framtida strategier.
Kapitalet var fram till mitten av september 2014 placerat i 75 % aktiefonder
(vilka fördelas med två tredjedelar på den
svenska marknaden och en tredjedel på
den globala marknaden) och till 25 % i
räntebärande värdepapper. Mot bakgrund
av den kraftiga värdestegringen som
noterats sedan 2012 rekommenderade
förvaltningsrådet en omfördelning av
andelen aktiefonder/räntebärande vär-

Petra Flygare (t.h.) från Apotekarsocieteten vid arbetsmarknadsdagarna för
farmacistudenter.
Information om APS för farmacistudenter
genomfördes i Karlstad och Göteborg
tillsammans med de lokala kretsarna.
Många studenter var nyfikna och några
valde att bli medlemmar. APS var med
och sponsrade 2014 års examenssymposium för apotekar- och receptariestudenter i Uppsala. Även i år gästades APS av
två amerikanska apotekarstudenter från
University of Memphis, Tennesee.

Varumärkesarbetet

APS:s grafiska profilmanual för varumärkena Apotekarsocieteten, Läkemedelsakademin och Läkemedelsvärlden som
implementerades 2013 genomgick under
året en mindre uppdatering.
En sommarkonferens genomfördes
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under en dag där personalen i workshopformat utarbetade förslag till hur
organisationens anställda på Wallingatan
kan arbeta tillsammans för att på bästa
möjliga sätt nå de mål som diskuterats
och beslutats av fullmäktige tidigare
under året.

Ekonomi

Verksamheten omfattar APS samt det
helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB(LMAAB).
Verksamhetens kostnader uppgick till
-39,1 (-41,3) Mkr och intäkterna till 23,3
(25,8) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till
-15,7 (-15,5) Mkr. APS:s och av organisationen förvaltade stiftelsers värdepapper
samförvaltas inom Apotekarsocietetens
värdepapperskonsortium. Året blev
mycket bra för kapitalförvaltningen
med en totalavkastning på 14,0 % som

gjorde att marknadsvärdet på APS:s
kapital slutade på 257,8 Mkr. PwC (Price
Waterhouse Cooper) genomförde den
årliga revisionen och en granskningsrapport för APS, dess dotterbolag, förvaltade
stiftelser samt värdepapperskonsortium
sammanställdes. Rapporten fastslår:
”Bokföringen återfinns i god ordning som
föregående år.”

In memoriam

J. Lars G. Nilsson som var APS:s första VD
under åren 1971 – 1973 och hedersledamot sedan 2008 avled under 2014. I rollen
som VD för APS var han starkt bidragande
till att forma föreningen till den organisation den är idag. Det innefattar framför allt
inriktningen på vetenskap samt föreningens arbete för att stärka medlemmarnas
professionella förmåga och lyfta in nya
kunskapsområden i svensk farmacevtisk

verksamhet samt inrättandet av föreningens specialistsektioner.
Stiftelsen NEPI inrättades genom ett
riksdagsbeslut 1993 och med finansiering
från dåvarande Apoteksbolaget och APS.
Lars blev stiftelsens förste ordförande
och var så fram till 2005.
Lars sista samarbete med APS blev
boken Detta hade inte hänt mig om jag
varit yngre. En bok om ålderism – äldrediskriminering som han fick se färdigtryckt innan sin bortgång.

Gåvor

APS skänkte 10 000 kronor till Läkare utan
gränsers arbete att bekämpa ebola istället
för att skicka julkort till arbetskontakter.
Personalen avstod julklappar och skänkte
5 000 kronor till samma ändamål som APS.

Utbildning, kongresser och symposier
Läkemedelsakademin
Utbildningsverksamheten bedrevs i
huvudsak via LMA. Kortare aktiviteter av
typen föredrag och diskussioner ordnades även av APS:s kretsar och sektioner.
LMA:s utbildningar togs fram i samarbete
med experter, främst från APS:s sektioner och SIG men arrangerades även
i samarbete med myndigheter, ideella
organisationer, branschorganisationer
och universitet. Utbudet bestod av nyutvecklade och återkommande kurser och
utbildningsdagar, e-learning, temadagar,
workshops och internationella symposier samt de årligen återkommande
aktiviteterna Läkemedelskongressen och
Läkemedelsriksdagen.
Ett antal utbildningar genomfördes i
Lund där LMA sedan något år tillbaka har
ett lokalkontor på Medicon Village. Detta
som ett led i APS:s fortsatta satsning
på närvaro i den med avseende på life
science innovationskraftiga Öresundsregionen. Nya samarbeten initierades och
etablerade samarbeten vidareutvecklades med bl.a. LV (e-learning och öppna
utbildningar), SFAM (e-learning för SToch allmänläkare), Uppsala universitet
Innovation, Lunds Universitet Innova8



Cirka 140 personer från de nordiska länderna deltog vid konferensen Clinical Trials
in the Nordic Countries.
tionssystem, Farmakologen vid Uppsala
universitet, Karolinska Institutet Science
Park samt SP Process development och
Oslo Cancer Cluster.
Totalt genomfördes 72 (78) aktiviteter
varav 21 (22) nyutvecklades. Det totala
antalet deltagare, inklusive e-learning blev
4 691 (5 137). Samtliga kurser utvärderades av deltagarna och LMA:s utbildningsverksamhet är auktoriserad av Sveriges
auktoriserade utbildningsföretag (SAUF).

Klinisk prövning

Inom ämnesområdet klinisk prövning
genomfördes 9 (9) öppna utbildnings-

tillfällen med totalt 277 (254) deltagare.
Den mest välbesökta aktiviteten under
året var den fjärde konferensen i serien
Clinical Trials in the Nordic Countries,
som i april lockade 143 åhörare från de
nordiska länderna. De fick möjlighet att
ta del av den europeiska och de nordiska
myndigheternas syn på aktuella frågeställningar inom kliniska prövningar, liksom att höra om olika pågående initiativ i
regionen för att förenkla genomförandet
av kliniska prövningar. Tanken med konferensen är att genom att diskutera med
och lära av varandra kan deltagarna få en
gemensam möjlighet att bli bättre, och
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att verka för att Norden blir ett internationellt attraktivt område att genomföra
kliniska prövningar i.
Av de återkommande kurserna erbjöds
två tillfällen av Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning – en bred basutbildning
som huvudsakligen riktar sig till dem
som är relativt nya i arbetet med kliniska
prövningar. Möjlighet till fördjupning gavs
också inom en rad aspekter av kliniska
prövningar såsom förhandlingsteknik,
författande av studierapporter och
riktlinjerna kring detta, samt statistiska
aspekter på design och analys av prövningar. I december genomfördes kursen
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl., med fokus på kvalitetskontroll (monitorering) av prövarinitierade studier. Kvalitetssäkring av kliniska
prövningar – samarbete och genomförande
på prövningsstället ur både klinikens och
sponsorns perspektiv gav i vanlig ordning
gott om möjligheter till diskussioner med
erfarna kollegor kring olika aspekter av
GCP (Good Clinical Practice). Även kursen
Klinisk utvärdering av medicintekniska
produkter genomfördes under hösten, se
separat rubrik Medicintekniska produkter.

Regulatory Affairs

Inom området Regulatory Affairs genomfördes 13 (10) aktiviteter, vilka samlade
totalt 696 (403) deltagare. En stabil bas
i utbudet inom området utgör Grundkurserna i Regulatory Affairs respektive
Pharmacovigilance, som vardera genomförs två gånger årligen. Den förstnämnda
kursen arrangeras i samarbete med
Sektionen för Regulatory Affairs och LV
medan den sistnämnda kursen arrangeras i samarbete med SIG Drug Safety
och LV. Båda kurserna syftar till att ge en
kunskapsbas för vidare förkovran inom
respektive ämnesområde.
I januari arrangerades Nordic Regulatory Affairs Meeting – Nordic Multilingual
Packages for Human Medicines i samarbete med Sektionen för Regulatory Affairs
och LV. Dagen samlade 136 deltagare och
representanter från såväl de nordiska
läkemedelsmyndigheterna som läkemedelsindustrin medverkade. Skillnader och
likheter hos de nordiska förpackningarna
belystes och den stora frågan var – ”Går
det att göra en samnordisk förpackning?”.
Introduktion till Regulatory Affairs för
dig på det forskande bolaget, en kurs
Verksamhetsberättelse 2014

Ylva Satrell, LV och Stefan Magnusson,
No Picnic AB föreläste vid temadagen
Läkemedelsförpackningar – ett skal
med innehåll.
riktad till personer verksamma på småoch medelstora läkemedelsbolag (SME),
genomfördes i tätt samarbete med LV:s
Innovationskontor och med stöd från
Sektionen för Regulatory Affairs. Både i
Lund och i Uppsala deltog 51 personer.
En efterfrågad utbildningsdag på temat
Ändringsansökningar (”Variations”) inom
Regulatory Affairs arrangerades under
hösten i samarbete med Sektionen för
Regulatory Affairs och LV. Dagen samlade
83 deltagare som delade erfarenheter och
deltog i konstruktiva diskussioner kring
de många frågor rörande ”best practice”
som hade skickats in i förväg.
Partihandelsdagen 2014* genomfördes
under året, se separat rubrik Kvalitet,
GMP och Tillverkning.
I samarbete med sektionerna för
Regulatory Affairs och farmakognosi
samt LV genomfördes under senhösten en
välbesökt (68 deltagare) utbildningsdag
i Lund om Gränsdragningsproblematik
mellan regelverken – läkemedel, naturläkemedel, medicintekniska produkter och
kosttillskott.*

Kvalitet, GMP och Tillverkning
Området samlade totalt 557 (448) deltagare. Följande baskurser erbjöds: Kvalitetssäkring vid läkemedelstillverkning,
Se din verksamhet genom en inspektörs
ögon – praktisk EU-GMP, GDP i praktiken
(4 tillfällen), Kvalitetssäkring av datoriserade system (2 tillfällen), Att lyckas med
externa inspektioner samt Industriell gale-

nisk farmaci. Den sistnämnda i samarbete
med Uppsala universitet.
Utöver dessa har även ett lyckat samarbete med tidningen Packmarknaden
genomförts på temat Läkemedelsförpackningar – ett skal med innehåll. Partihandelsdagen 2014* belyste ändringar i
regelverket och dess tillämpning utifrån
ett sakkunnigperspektiv. Dagen genomfördes som samarrangemang mellan LV
och sektionerna för Regulatory Affairs
och kvalitetssäkring och lockade 100
deltagare. En nyutvecklad temadag om
Kvalitetssäkring av transporter genomfördes också under året och lockade nya
deltagarkategorier.

Medicintekniska produkter

Tre kurser inom medicinteknikområdet
samlade totalt 147 (147) deltagare från
medicinteknikföretag, läkemedelsföretag,
CRO, vård och myndighet.
Grundkursen i regelverken för medicintekniska produkter genomfördes vid två
tillfällen, ett i Stockholm med 40 deltagare och ytterligare ett i Lund med 24
deltagare. Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter genomfördes i oktober
med 15 deltagare.
Utbildningsdagen om Gränsdragningsproblematik mellan regelverken – läkemedel, naturläkemedel, medicintekniska
produkter och kosttillskott* genomfördes i
Lund, se separat rubrik Regulatory Affairs.

Drug Discovery/Preklinik

Totalt genomfördes 8 (13) aktiviteter
med sammanlagt 697 (486) deltagare.
Temadagen Predictive Chemistry in Drug
Discovery and Development i samarbete
med sektionerna för läkemedelskemi,
galenisk farmaci och biofarmaci med 106
deltagare hölls i Mölndal och behandlade
datorbaserade strategier för att förutse
läkemedels egenskaper under utvecklingsprocessen. Affärsmodeller och innovationsstrategier inom life science var en
temadag som arrangerades i samarbete
med Uppsala Universitet Innovation och
lockade 115 deltagare inklusive föredragshållare. Under dagen diskuterades
vad som krävs för att ta en innovativ idé
till en affärsmässig framgång ur såväl
investerarens, affärsutvecklarens som
uppfinnarens perspektiv.
Temadagen Svensk Läkemedelsregisterforskning i samarbete med bland andra
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Föredragshållare vid uppdragsutbildningen för Oslo Cancer Cluster i Oslo. Fr.v:
Benjamin Pelcman, Bengt Dahlström, Mats ”Mattis” Johansson, Marie Gårdmark,
Lars Wiklund, Magnus Halldin och Göran Lidgren. På bilden saknas en av talarna
Anki Malmborg Hager.
SLEF, NEPI och LIF lockade 56 deltagare
till Wallingatan. Såväl intressenter från
vården som industrin och akademin
fick komma till tals och mest diskussion
blev det kring föredragen där forskare
presenterade sina resultat. Phenotypic
based Drug Discovery – Industry Saviour
or Wasteful Distraction, en temadag med
101 deltagare, anordnades i samarbete
med sektionerna för läkemedelskemi och
farmakokinetik och läkemedelsmetabolism. Begreppet fenotypisk screening/
läkemedelsutveckling eller PDD används
allt flitigare inom läkemedelsutveckling
och kan kanske rentav sägas vara en slags
återgång till hur läkemedel togs fram
innan ”genomics- och proteomicseran”.
Man undersöker, enkelt uttryckt, hur substanser påverkar komplexa system som
t.ex. celler eller vävnader, istället för att
koncentrera sig på att ta fram substanser
som selektivt interagerar med specifika
s.k. ”targets”.
13th Swedsih Proteomics Society
Symposium hölls den 9 – 10 november
på SciLifeLab i Stockholm. Symposiet
hade cirka 100 deltagare, ett stort antal
utställare samt ett mycket imponerande
program med forskare från Australien,
USA, Europa, Sverige och Norden. Postersessionen var en viktig del av mötet och
årets young investigator award för bästa
posterpresentation, i år sponsrat av Bruker Daltonics, lockade hela 35 vetenskapliga postrar. Ytterligare ett stort symposium var Metabolites and Safety med 130
deltagare i samarbete med AstraZeneca
och Drug Metabolism and Development
Group (DMDG).
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Kursen Intermediate Workshop on PKPD
hölls i Rom med 24 deltagare. En uppdragsutbildning med namnet Development of a New Anti-cancer Drug Product–
What do you need to know? genomfördes
för Oslo Cancer Cluster i Oslo med 62
deltagare.

Apotek, Information, Marknad
Satsningen på e-learning har varit fortsatt
framgångsrik, 2 584 (2 508) licenser
såldes under året. Trots att två sammanslagningar av apotekskedjor gjordes
under året och LMA därmed förlorade en
kund så ökade licensantalet. Ämnen för
e-learning togs fram i dialog med apo-

teksaktörerna. LMA erbjöd dels ett paket
med två nyhetsbrev och fyra farmakoterapikurser – Allergi, Diabetes, Reumatoid
artrit och Antivirala läkemedel – och dels
två separata kurser; Expeditionsförfattningar på apotek samt Naturläkemedel.
Utöver detta levererades e-learning om
Astma och KOL till de 94 studiefarmacevterna i LV:s pilotstudie om Strukturerade
läkemedelssamtal. Dessutom inleddes ett
samarbete med SFAM med e-learning för
ST- och allmänläkare. Första kursen som
togs fram var Depression och ångest som
var en pilot på tre vårdcentraler i Region
Skåne.
Kurs för Läkemedelsansvariga genomfördes under hösten och hade deltagare
från i princip alla apoteksaktörerna. Detta
är en eftertraktad utbildning som tidigt
blev fullbokad. Temadagen Framtiden för
svensk sjukvårdsfarmaci var ett samarrangemang med Sektionen för sjukvårdsfarmaci och blev en engagerande dag med
mycket debatt. I samarbete med sektionerna för Regulatory Affairs och farmakognosi genomfördes en uppskattad
utbildningsdag om Gränsdragningsproblematik mellan regelverken – läkemedel,
naturläkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott* i Lund, se separat
rubrik Regulatory Affairs.
LMA har på uppdrag av LIF genomfört
kurser för IMA (Informations- och marknadsansvariga) på läkemedelsföretag. To-

Deltagare vid temadagen om Framtiden för svensk sjukvårdsfarmaci.
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Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten
berättade om Sveriges beredskap vad
gäller smittsamma sjukdomar.

Läkemedelskongressen inleddes med en debatt om Nyttan av läkemedel. Debattledare var Pär Skoglund Finquist, Roche AB och Birgitta Karpesjö, APS.
talt deltog 153 personer vid de tre dagar
långa utbildningstillfällena med fokus på
branschens regelverk, överenskommelser
och lagstiftning om marknadsföring av
läkemedel. Kurserna avslutas med tentamen. För de som tidigare genomgått IMAkurs arrangerades en fördjupningsdag
kring Regler för personlig integritet vid
marknadsföring och samarbeten, vilken
attraherade 48 deltagare.
Medicinsk grundutbildning (MGU) är
LIF:s branschkrav för den som ska arbeta
som läkemedelsrepresentant i Sverige.
Utbildningen ges sedan 2008 som kurs
med egen inläsning.
Videoinspelning – streaming via internet
Temadagen Risk-nytta, kommunikation
och beteende – Hur hanterar patienten
informationen? arrangerades i samarbete
med Sektionen för läkemedelsinformation, med stöd av Sveriges Farmaceuter
och Sektionen för öppenvårdsfarmaci
och samlade 47 deltagare. Dagen tjänade
också som testprojekt för inspelning av
video och streaming. Efter genomförd
temadag gjordes videoupptagning och
presentationsmaterial från dagen tillgängligt genom streaming.

Läkemedelskongressen

Läkemedelskongressen genomfördes
i oktober på City Conference Centre i
Stockholm och lockade 309 deltagare
som fick ta del av ett 40-tal olika programpunkter. Konferensen bestod av en
heldag med huvudtemat Läkemedelssäkerhet och läkemedelsnytta.
Mediabilden av läkemedel liksom
demenssjukdomar, Sveriges beredskap
för smittsamma sjukdomar, olagliga läkemedel och biverkningsrapportering var
några av de många ämnen som diskuteraVerksamhetsberättelse 2014

des under årets Läkemedelskongress som
öppnades av APS:s nytillträdda VD Karin
Meyer och följdes av en inledande debatt
kring Nyttan av läkemedel. Debattledarna
Pär Skoglund Finquist, Roche AB och
Birgitta Karpesjö, APS lyfte frågan om den
ofta negativa mediabilden av läkemedel
med fokus på biverkningar och höga
kostnader. Den beskrivningen höll inte
Expressenjournalisten Anna Bäsén med
om och menade att hennes tidning betydligt oftare belyser nya forskningsrön och
nya behandlingar.
Johan Olofsson, apoteksinnehavare,
påpekade att skriverierna snabbt får
genomslag på patientbeteenden, det finns
exempel då patienter slutat sin behandling på grund av det som skrivs i medierna
om biverkningar av ett visst läkemedel.
Han menade att medierna därför måste ta
ansvar för det man skriver och påstår. Läkaren Bo Björkstrand tog upp att läkarna i
dag ofta diskuterar nyttan av ordinationer
med pålästa och kunniga patienter även
om det ibland kan bli alltför stort fokus
på biverkningar på grund av medias
skriverier.
Efter den inledande debatten följde
parallella föredrag bl.a. av statsepidemiolog Anders Tegnell som redogjorde för
Sveriges beredskap vad gäller smittsamma
sjukdomar. Föredraget kom av naturliga
skäl att handla mycket om den högaktuella ebolasmittan.
I en annan session berättade Mats Pettersson från Tullverket om Pangea VII, en
världsomspännande operation under en
vecka i maj 2014 där 111 länder samverkade för att ingripa och informera om olagliga läkemedel. Operationen resulterade i
7,6 miljoner tabletter i beslag, över 10 600
nedsläckta webbsidor och 434 gripna
personer. I Sverige beslagtogs cirka 64 300

tabletter eller liknande, 19 webbsidor
stängdes ner och en person greps.
Kongressen innehöll även ett halvdagsprogram kring medicintekniska produkter, bland annat ett spännande föredrag
där professor Karl-Gustaf Strid berättade
om framtidens sätt att skapa konstgjorda
organ och proteser i 3D-skrivare. Vidare
arrangerades ett heldagsprogram av Sektionen läkemedel för djur kring aktuella
frågeställningar när det gäller vaccination
av hund och katt.
LV medverkade med flera föredrag
kring läkemedelssäkerhet. I föredraget
Att kommunicera om läkemedelssäkerhet
– i dag och i framtiden gav Elin Kimland
och Gunilla Englund en översikt av hur
LV arbetar med frågor om läkemedelssäkerhet.
Kerstin Jansson och Marie Lundström,
båda från LV, berättade om den nya
farmakovigilanslagstiftningen och om
hur farmacevter kan och ska fungera som
rapportörer av biverkningar.
Tomas Nilsson, Ulrika Hörberg och
Erika Svedlund från LV klargjorde i sina
föredrag skillnaderna mellan läkemedel,
medicintekniska produkter, livsmedel och
kosmetiska produkter och vad man på
apoteket måste tänka på när det gäller de
olika produkterna.
Malin Grape från Folkhälsomyndigheten gav i sitt föredrag Vad kan apotek och
sjukhusapotek göra för att minska risken
för antibiotikaresistens? en utmärkt genomgång av bakgrund och orsaker till det
växande globala problemet med antibiotikaresistenta bakterier som hon kallade
för en epidemi i det tysta.
Kongressen avslutades som den inleddes med en sammanfattande diskussion
kring nyttan av läkemedel.
Under Läkemedelskongressen delades
flera priser ut, se sid 13.

Lokala arrangemang

APS:s lokala kretsar genomförde under
året 56 (69) aktiviteter som besöktes av
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drygt 1 327 (1 400) deltagare. Arrangemangen var en blandning av fortbildning
och aktiviteter av mer social karaktär
för utbyte av erfarenheter. Samarrangemangen mellan kretsar och sektioner
ökade under året och det ordnades även
arrangemang med andra aktörer.
Skånska kretsen genomförde ett välbesökt samarrangemang med Sveriges Farmaceuter om Generika – Lika eller olika?
Nedre Norrlands krets i samarrangemang
med Sektionen för farmakognosi bjöd
in till föreläsning om Dödens trädgård –
finns den? Föreläsningen handlade om
växter, vissa kan man äta medan andra
är dödligt giftiga. Västgötakretsen hade
en välbesökt föreläsning som handlade
om generika med titeln Går det att byta
ett originalläkemedel till en kopia utan
problem? Stockholmskretsen anordnade
flera välbesökta föredrag under året, en
av aktiviteterna var Äldre personers läkemedelsbehandling och EES som snabbt
blev fullbokad. After Work var populärt
i flera av kretsarna där medlemmarna
under lättare former fick träffa kollegor
från olika delar av apoteks- och läkemedelsbranschen. Vid årets slut anordnade
många kretsar aktiviteter kring senapstillvekning och glöggmingel.
Under hösten har APS tillsammans med
Sveriges Farmaceuter anordnat frukostföreläsningar vid tre tillfällen i Stockholm
för de som arbetar som Läkemedelsansvarig farmacevt på apotek. Bakgrunden till
föreläsningarna var att lyfta den problematik och svårighet som kan uppstå
i arbetet. Dessa tre tillfällen var mycket
uppskattade med flera intressanta diskussioner och reflektioner.
Under våren anordnades en krets- och
sektionskickoff med syfte att nätverka
och utbyta erfarenheter mellan kretsar
och sektioner. Man diskuterade frågor
som medlemsrekrytering, studenter och
filmade föreläsningar.

Sektionerna

Sektionerna arrangerade ett stort antal
utbildningsaktiviteter i samarbete med
LMA men arrangerade också egna aktiviteter riktade till medlemmarna. 865
(900) deltagare besökte dessa aktiviteter.
Många av sektionerna deltog även i utarbetandet av föreningens remissvar inom
sina ämnesområden.
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Sektionen för sjukvårdsfarmaci genomförde i början av året en pilotomgång av
Certifieringen i klinisk farmaci och under
våren kunde ett ordinarie tillfälle erbjudas. Totalt sedan starten har 6 personer
certifierats. Syftet med certifieringen
är att ge en kvalitetsgaranti för gedigen
kunskap och erfarenhet inom området
klinisk farmaci. Sektionen delade även ut
stipendium till bästa projekt inom magisterprogrammet i klinisk farmaci och
stipendiet gick till Malin Österberg.
Sektionen för farmakognosi hade flera
samarrangemang med kretsarna. Även ett
samarrangemang med Uppsala Universitet ordnades där temat var Växter som
avskräcker med vandring samt föreläsning
i Linnéträdgården i Uppsala. Sektionen
läkemedel för djur deltog liksom tidigare
år i VeTA-dagarna med egen monter. VeTAdagarna ordnas av VeTA-bolaget som
ordnar utbildningar inom djursjukvård.
Flera sektioner anordnade under året
populära och välbesökta After Work.
Sektionen för klinisk prövning anordnade
sådana under året både i Stockholm och
Göteborg och sektionens nätverk i Lund
anordnade en kväll med temat Prövningar som inte är kliniska prövningar
eller? Sektionen för kvalitetssäkring hade
flera QA/QP-kvällar och ordnade även en
QA After Work i Köpenhamn samt hade
ett samarrangemang med Sektionen för
Regulatory Affairs.

Diplomering och certifiering
i klinisk prövning
Diplomering i klinisk prövning sker två
gånger per år och sedan starten 1994 har

145 personer diplomerats. Diplomeringen
är en kvalitetsgaranti som borgar för gedigen kunskap och erfarenhet inom kliniska
prövningar. Under året diplomerades
5 personer. I samband med årsmötet för
Sektionen för klinisk prövning fick de som
diplomerats under våren sina diplom.
Certifiering i monitorering av kliniska
prövningar syftar till att stärka nya monitorer i sin yrkesroll och bidra till en kvalitetshöjning av genomförda studier/kliniska
prövningar. Certifieringen bygger på ett
webbaserat test med frågor både avseende
teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Under året har det skett ett ökat
intresse för certifieringen och ett 30-tal
personer har under året genomgått testet.

Stipendier för utbildning

APS förvaltar stiftelser för olika typer
av stipendier: aktivitets- (forskning och
utbildning) och understödsstipendier
samt en stiftelse med anknytning till
APS:s musei- och biblioteksverksamhet.
Handläggningen sköttes av VD-kansliet
som arbetade tillsammans med fem olika
kommittéer vilka beslöt om stipendiater.
Under det gångna året har beviljats totalt
292 (168) stipendier, varav 136 (73) inom
forskning, 148 (89) inom utbildning,
5 (6) understödsstipendier och 3 (0) från
Stiftelsen APS:s biblioteks-, musei- och
minnesfond till ett sammanlagt värde av
7,2 (4,3) miljoner kronor. Av dessa 7,2
miljoner kronor har 5,6 miljoner betalats
ut under året.
I nedanstående tabell redovisas beviljade aktivitetsstipendier för utbildning.
För forskning, se under Forskningsstöd.

Beviljade aktivitetsstipendier 2014 för utbildning
Stiftelse

Antal stipendier

Belopp SEK

APS:s stipendium för
fort- och vidareutbildning

7 (5)

105 000 (94 500)

APS:s stipendiestiftelse för
farmacevtisk utbildning

3 (0)

24 000 (0)

APS:s understödsstiftelse

7 (4)

151 750 (125 000)

Carl-Gustaf och
Lilly Lennhoffs stiftelse

125 (76)

3 788 650 (1 764 500)

Apotekare Otto Hedströms stiftelse

2 (1)

35 000 (34 000)

Hugo Eneroths Stiftelse

1 (1)

22 000 (20 000)

Farmacevternas sjukkassa

3 (2)

50 000 (25 000)
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Forskningsstöd
Special Interest Groups (SIG)
APS har i dagsläget fem tvärvetenskapliga
nätverk, Drug Discovery and Development Club (DDDC), Drug Safety, Swedish
Proteomics Society (SPS), Samhällsfarmaci och Medical Devices. Medical Devices
och SPS medverkade i framtagandet av
några av LMA:s utbildningar. SPS:s verksamhet var mycket omfattande, se även
sidorna 10 och 15.

Stipendier för forskning

Av APS:s totalt 14 stiftelser har sju forskning som ändamål. Under det gångna
året var av de totalt 292 (168) beviljade
stipendierna 136 (73) inom forskning
företrädesvis för doktoranders deltagande
i kurser och kongresser. Av dessa 136 var
6 (5) post doktorala stipendier varav 4 för
vistelse utomlands och 2 för fortsättning i
Sverige efter utlandsvistelse.
I nedanstående tabell redovisas beviljade aktivitetsstipendier för forskning. För
utbildning, se under Utbildning, kongresser och symposier.

Priser

För bästa avhandling inom området
farmakokinetik, farmakodynamik och
läkemedelsmetabolism delade Sektionen
för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism ut Rosenön Award till Jenny
Pedersen, Uppsala universitet för hennes
avhandling med titeln ATP-bindingcassette transporters in biliary efflux and

Under Läkemedelskongressen delades flera priser ut, bl a följande: Fr v Carin
Svensson mottog Rune Lönngrenpriset, pris för Bästa bipacksedel delades ut till
representanter för AstraZeneca för läkemedlet Fluenz; Agneta Nordberg utsågs
till Bengt Danielsson föreläsare.
drug-induces liver injury. Sektionen för
läkemedelsanalys avstod från att dela
ut Phabian Award för bästa doktorsavhandling inom farmaceutisk och biomedicinsk analys på grund av för få inkomna
avhandlingar med rätt profil. Sektionen
för galenik och biofarmaci valde ut Jonas
Fagerbergs avhandling med titeln Experimental and Computational Predictions of
Drug Solubility in Human Gastrointestinal
Fluids för årets GaBi pris. Jonas är verksam vid Uppsala universitet.
Årets stipendiat utsågs av Sektionen för
klinisk prövning. Det går till en person
som genom sina insatser främjat utvecklingen inom klinisk prövning. Detta pris
gick till Pierre Lafolie, Karolinska Institutet. Sektionen delade även ut Stipendium
till Bert Erstrands minne för forsknings-

Beviljade aktivitetsstipendier 2014 för forskning
Stiftelse

Antal stipendier Belopp SEK

Elisabeth och
Alfred Ahlqvists Stiftelse

57 (27)

Gunnar Hylténs stiftelse

4 (2)

C D Carlssons stiftelse
APS:s stipendiestiftelse för
vetenskaplig forskning
IF:s stiftelse för
farmacevtisk forskning

31 (26)
4 (2)
39 (16)

1 559 800**(784 000*)
76 000 (31 300)
508 150 (480 200)
76 100 (40 900)
735 900****(829 800***)

Göran Schills stiftelse

1 (0)

60 000*****(0)

Richard Dahlboms stiftelse

0 (0)

0 ( 0)

* varav 2 post doktorala stipendier om sammanlagt 600 000 kronor **varav 3
post doktorala stipendier om sammanlagt 750 000 kronor, *** varav 3 postdoktorala stipendier om sammanlagt 500 000 kronor, **** varav 2 postdoktorala
stipendier om sammanlagt 375 000 kronor, ***** post doktoralt stipendium.
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sjuksköterskor till Anna Koch för deltagande i LMA:s kurs klinisk utvärdering av
medicintekniska produkter.
Bästa bipacksedel utsågs av Sektionen
för läkemedelsinformation och gick till
läkemedlet Fluenz, AstraZeneca, efter bedömning av språk, layout, textstorlek, pappers- och tryckkvalité hos bipacksedeln.
Rune Lönngrenpriset tilldelades Carin
Svensson, Curaapoteket. Hon fick priset
för sitt mångåriga och enträgna arbete för
förbättrad läkemedelsanvändning. Med
läkemedelsanvändaren i fokus har hon
arbetat med att lyfta fram olika professioners gemensamma arbete. Hennes
föreläsning hade titeln Apoteksfarmacevtens roll för bättre läkemedelsanvändning
och patientsäkerhet.
Årets Bengt Danielsson föreläsning hade
titeln Behandling av Alzheimers sjukdom
– idag, imorgon och dagen efter imorgon
och hölls av Agneta Nordberg, Karolinska
Institutet, Stockholm. Agneta redogjorde
för dagsläget och framtiden avseende
demenssjukdomar. Varje år drabbas 25
000 personer av demenssjukdomar i
Sverige. Det finns i dag läkemedel som
lindrar symtomen men det finns inte
någon botande behandling. Trots detta är
det viktigt att tidigt ställa diagnos för att
optimera behandling och livskvalitet.
Under året instiftade Sektionen för
öppenvårdsfarmaci två priser för bästa
kundinsats detta för att premiera förtjänstfulla insatser på apotek. Ett pris
avsåg receptexpedition och ett egenvård.
Syftet är att stimulera personal att dela
med sig av goda insatser på apotek och
inspirera apoteksbranschen. Vinnaren av
priset för Bästa kundinsats inom recept13

expedition var Birgitta Wesslert, Apotek
Hjärtat i Norrtälje och vinnaren av priset
för Bästa kundinsats inom egenvård var
Johan Olofsson, Broapoteket i Stockholm.

Nationella samarbeten

Farmaceutiska fakulteten, Uppsala
universitet
APS deltog vid två möten med fakultetens
Farmacevtiska råd. Vid det första mötet
diskuterades den utredning som fakulteten genomfört relaterat till forskning och
undervisning av biologiska läkemedel.
Biologiska läkemedel är under stark utveckling vilket rådet ansåg bör ge avtryck
både inom forskning och utbildning.
Ämnet för det andra mötet var relaterat
till utformningen av framtidens apotekarprogram, att eventuellt möjliggöra för
receptarier att vidareutbilda sig till apotekare, samt dimensionering av framtidens
receptarieprogram.
Nätverk för läkemedelsepidemiologi,
NEPI
Under 2014 försköts samhällets intresse
för läkemedel mot introduktionen av
nya och dyra läkemedel, ofta vid mottagningar och på vårdavdelningar och var
alltså inte möjliga att följa upp via Läkemedelsregistret på Socialstyrelsen. Nya
arbetssätt kring uppföljning diskuterades, särskilt inom ramen för organiserat
införande och strukturerad uppföljning
lett från LV och kring samordning av nya
läkemedelsterapier lett från SKL. I detta
arbete var NEPI aktivt genom att bidra till
att se kliniska beslutsstöd som ett medel
för strukturerad dokumentation i journal
och möjlighet för att stödja introduktion
av nya läkemedel.
Genom läkemedelsregistret är det enkelt att ta del av uppgifter om hur mycket
läkemedel på recept som expedierats
på apotek. Media tog upprepade gånger
själva fram och tolkade uppgifter från
läkemedelsregistret på ett sådant sätt
som i vissa avseenden gav en inkorrekt
bild av läkemedelsanvändningen och hur
den förändrats de senaste åren. NEPI var
därför aktivt med att korrigera felaktiga
tolkningar och ge stödjande råd till journalister och redaktioner.
Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin verkade NEPI för ett
fördjupat patientperspektiv, utveckling av
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samverkan mellan yrkesgrupperna samt
för att få till stånd ett beslut om inriktning av strukturerad information om
läkemedel enligt principen öppna data.
Under året projektanställdes Andreas
Furängen, tidigare VD för APS, som ansvarig för ett projekt som syftar till att beskriva nya arbetssätt i läkemedelskedjan
som bygger på ökad samverkan mellan
yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor
och farmacevter.
I styrelsen för NEPI representerades APS
av Peter Höglund (ordförande), Annica

Professor Robert S. Langer från Massachusetts Institute of Technology
(MIT), Boston, USA utsågs till 2015 års
Scheelepristagare.
Nordén-Hägg samt fr.o.m. hösten Karin
Meyer (ersatte Andreas Furängen). Svenska Läkaresällskapet representerades av
Ylva Böttiger samt Håkan Larsson. Suppleanter var Anders Grahnén och från hösten
Thomas Bradley (ersatte Bo Carlberg).

Internationella samarbeten

Scheelepriset
Kandidaten till 2015 års Scheelepris togs
fram av en nomineringskommitté bestående av Karin Meyer, Anneli Hällgren,
Torkel Gren, Annika Jenmalm-Jensen,
Bertil Abrahamsson, György Marko-Varga,
Mikael Elofsson, Jan-Erik Nyström och
Lilian Walther Jallow. Brev med inbjudan
att nominera gick ut till cirka 300 forskare inom akademi och industri såväl nationellt som internationellt. Nytt för året
var att man kunde anmäla sitt intresse
för att nominera genom att anmäla sig
via hemsidan www.scheeleaward.se. 18
nomineringar inkom, alla avsåg mycket
meriterade läkemedelsforskare. Nomi-

neringskommitténs förslag till pristagare
blev Professor Robert S Langer från MIT,
Boston, USA. Förslaget antogs enhälligt av
APS:s styrelse. Prisutdelningen kommer
att ske den 19 november 2015 under
Scheelesymposiet, som hålls i Stockholm.

EUFEPS
APS:s samarbete med och stöd till
EUFEPS fortsatte under året. Professor Margareta Hammarlund Udenaes,
Uppsala universitet representerade APS i
EUFEPS styrelse.
Under 2014 genomförde EUFEPS ett
antal vetenskapliga möten och konferenser för att bidra till utvecklingen av
läkemedelsvetenskaperna. I slutet av
april, genomfördes 7th Noordwijkerhout
Symposium on Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Systems Pharmacology
– Systems Pharmacology in Drug Discovery
and Development i samarbete med Leiden
Academic Center for Drug Research
(LACDR). Systems Pharmacology kan åter
konstateras vara ett område där det finns
stort intresse och behov av ytterligare
aktiviteter. Även under 2014 besvarade
EUFEPS frågor från EMA angående nya
riktlinjer. I maj arrangerade EUFEPS
Network on Bioavailability and Biopharmaceutics, ett möte för att svara på EMA:s
concept paper on development of a guideline on the demonstration of therapeutic
equivalence for locally applied and locally
acting products in the gastrointestinal
tract. Mötet resulterade i ett dokument
med synpunkter som skickades in och
togs emot väl av EMA.
EUFEPS engagemang i IMI Education
and Training fortsatte under året. EUFEPS
bidrog aktivt i ansökan om förlängning av
IMI-pojekten inom Education and Training där EUFEPS är engagerat. Arbetet
med den så kallade Exploring New Scientific Opportunities (ENSO) ansökan som
inleddes 2013 slutfördes och resulterade
i en förlängning av projektens verksamhet i form av projektet IMI-Train, vilket
löper fram till 2016 och där EUFEPS är
involverat i flera ”workpage”.
Den vid Council 2013 antagna strategiska planen för perioden 2013 – 2017
omvandlade EUFEPS Executive Committe
under 2014 till en kort- och långsiktig
verksamhetsplan. Under året fortsatte
och fördjupade EUFEPS sitt samarbete
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med EPSA (European Pharmaceutical
Student’s Association).

Swedish Proteomics Society (SPS)
13th Swedish Proteomics Society Symposium arrangerades i Stockholm i november, se sidan 10.
SPS:s verksamhet 2014 innefattade
förberedelserna för en nationell proteomik infrastruktursatsning med stöd av Vetenskapsrådet. Detta blir en satsning över
fem år, i flera faser. Vidare planerades
undervisningsdelar som SPS kommer att
initiera under 2015, med start i augusti

under fjortonde Swedish Proteomics
Society Symposium i Malmö.
SPS var även involverade i organisationen av The Nordic Proteomics Society
Symposium 2015 i Malmö som är en uppföljning till SPS:s nordiska möte i Tartu
Finland 2013.
SPS:s nära samarbete med EuPA under
2014 var ett strategiskt viktigt steg för SPS,
eftersom det gav platser i EuPA Executive
Council genom György Marko-Varga och
Peter James, samt inom General Council
genom György Marko-Varga och Sven Kjellström. Vidare var Per Andrén, som sek-

tionsansvarig inom MS-Imaging, Scientific
Lead i en gruppering som arbetat med att
sätta upp nya kursmoment. I detta initiativ
kom SPS i samarbete med EuPA in på ett
EU-finansierat program om MS-Imaging.
Detta ses inom SPS som en milstolpe, att
kunna vara partner i ett EU-projekt!
Kromosom 19 konsortiet arrangerade
fyra möten, i Sverige, Spanien och USA
och samlade data i stora kliniska studieinitiativ och byggde databaser ifrån annoterade proteiner i kromosom 19. Dessa
data publicerades i J. Proteome research
(två artiklar).

Opinion och debatt
2014

Policyprogram
för läkemedelsområdet
Föreningen uppdaterade policyprogrammet inom läkemedelsområdet i samband
med fullmäktigemötet i maj. Programmet har fem områden där APS anser att
insatser är viktiga för att Sverige ska ha en
fortsatt bra utveckling och användning av
läkemedel hos människor och djur. Dessa
är:
✚✚ Forskning och utveckling
✚✚ Tillverkning och handel
✚✚ Läkemedelsanvändning och
patientsäkerhet
✚✚ Samverkan
✚✚ Utbildning och kompetensutveckling.
Policyprogrammet är ett viktigt riktmärke i de ställningstaganden som
föreningen gör i sitt arbete med remisser samt i kontakter med departement,
myndigheter m.fl.

Apotekarsocieteten i media
APS:s viktigaste informationskanaler
är Läkemedelsvärlden.se, nyhetsbrevet
e-lixir, remissvar, pressmeddelanden samt
MyNewsDesk. Under hösten gjordes
en kraftigare satsning för att använda
MyNewsDesk som bred kommunikationskanal. Via denna syns föreningen även i
sociala medier som Facebook och Twitter. Opinionsarbetet har även bedrivits
genom att föreningen aktivt kontaktat
utredare och gett synpunkter till själva
utredningsarbetet. På så sätt har APS i
Verksamhetsberättelse 2014

många fall varit med och påverkat
genom att föreningens synpunkter
kommit med i ett tidigare skede,
d.v.s. i själva utredningen.
Under året gav föreningen synpunkter till följande utredningar:
Läkemedels- och apoteksutredningen
(Socialdepartementet, Anna-Märta
Stenberg), Rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 (LV), Ett konkurrenskraftigt ekosystem för life science
(Näringsdepartementet, Susanne Ås
Sivborg), Effektivare resursutnyttjande
inom hälso- och sjukvården (Socialdepartementet, Göran Stiernstedt).

Nationella
läkemedelsstrategin

I den referensgrupp som är knuten till
strategin ingår ett tjugotal aktörer varav
APS är en. Under året deltog föreningen
i de två möten som varit samt gav synpunkter till den årliga omvärldsanalysen.
I denna fortsatte APS bl.a. att lyfta vikten
av bra läkemedelsanvändning oavsett
vårdform men även att den nationella
läkemedelsstrategin bör knyta an till
det arbete som pågår inom Närings-,
Utbildnings- och Finansdepartementet.
Även vikten av att de olika projekt som
genomförts inom ramen för strategin
kopplas till strategins övergripande fem
mål har lyfts fram. Målen är: Medicinska resultat i världsklass, Jämlik vård,
Kostnadseffektiv läkemedelsbehandling,
Attraktivitet för innovation av produkter

Nationell
läkemedelsstrategi

För en bra utv
eckling och
användning av
läkemedel i Sve
rige

Handlingsplan 2014

Våra tankar för

fortsatt fram

gång

1

Tid: Onsdagen den 7 maj,
kl 18.00 – 19.00
Plats: Hotel Reisen, Skeppsbr
on
12, Stockholm

Moderator:

Debattörer:

Nätverka med folk i branschen
från kl 17.00.
Dryck och tilltugg serveras
i baren till självkostnadspris.

Petra Hedbom
chefredaktör,
Läkemedelsvärlden.se

Anders Flodström
tidigare universitetskansler

Peter Honeth
statssekreterare
Utbildningsdepartementet

Martin Wikström
analytiker Life
Science, Tillväxtanalys

universitet ska
finnas med på rankingli
storna
•Vad gör vi för att svenska

och hur säkrar vi svensk Life Science
-forskning i ett globalt perspektiv?

•Ett svenskt universitet
finns med på World Reputat
ion Ranking
Vårt utvärderingssystem
klarar inte europeisk standard s 2014.
.
•Starka forsknings- och
innovationsmiljöer är avgörand
e i konkurrensen. Klarar
vi det?

Kom och delta i debatten!

Vi vill ha din åsikt!

Anmäl dig på: www.sw
edenbio.com/bubbeldeb
att

och tjänster, Minimal miljöpåverkan.
Ska man uppnå målet Attraktivitet för
innovation av produkter och tjänster är
det viktigt att vården får klinisk forskning
som ett mätbart mål. Föreningen har även
varit delaktig i två projekt i nationella
läkemedelsstrategin som avslutades
under året: Kvalitetsindikatorer på apotek
och Strukturerade läkemedelssamtal på
apotek där LMA till det senare levererade
e-learning, se sidan 10.
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Vid Läkemedelsriksdagen deltog bl a: Fr v, Ulf Kristensson, socialförsäkringsminister, Anders Printz, Socialdepartementet och
Björn Wettermark, SLL/KI.

Bubbel & Debatt
Under året genomfördes det tionde
eventet kallat Bubbel & Debatt i samarbete med Naturvetarna, SwedenBIO och
KemivärldenBiotech. Under rubriken Vad
gör vi för att svenska universitet ska finnas
med på rankinglistorna och hur säkrar vi
svensk life science-forskning i ett globalt
perspektiv? diskuterades med utgångspunkt i den debatt som under våren varit
i massmedia om Sveriges sjunkande
ranking i PISA-studier m.fl. rankinglistor
kopplade till utbildning. Moderator var
Petra Hedbom, chefredaktör för Läkemedelsvärlden.se

Ideplattform för en stärkt
svensk life science-sektor

Under året presenterades rapporten Idéplattform för en stärkt life science-sektor,
en sammanfattning av ett antal seminarier i Riksdagen där APS medverkat och
bl.a. var med och ledde en workshop om
kompetensutveckling.

Agenda för
hälsa och välstånd

I arbetet med att verka för att Sverige ska
ha en fortsatt betydelsefull roll i global utveckling av läkemedel ingick föreningen
som en av 25 aktörer i Forska!Sveriges
projekt Agenda för hälsa och välstånd.
Agenda för hälsa och välstånd är en
unik konstellation där medlemmarna
tillsammans arbetar fram åtgärdsförslag
som ska presenteras under 2015 och är
analyserade ur de olika professionernas
och patienternas perspektiv.

Läkemedelsriksdagen

På uppdrag av Socialstyrelsen, LV, TLV
samt SBU arrangerades den årliga
Läkemedelsriksdagen i mars. Årets
tema var Psykisk ohälsa – perspektiv på
läkemedelsbehandling. Dagen samlade
181 (225) deltagare, Socialstyrelsen var
huvudansvarig och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson var inledningstalare. Ministern stannade även kvar och
16 

svarade på frågor och deltog i de inledande diskussionerna vilket var mycket
uppskattat.
Anders Printz, samordnare för statens
insatser inom psykisk ohälsa var huvudtalare på temat Kunskapsstyrning i
patienternas tjänst tillsammans med Mattias Fredricson från Socialstyrelsen som
talade om samordnat statligt kunskapsstöd för psykisk ohälsa.
Ett programblock som rönte stort intresse fokuserade på ADHD. Bland talarna
fanns Lars Jacobsson från Norrlands
universitetssjukhus i Umeå, Lars Håkan
Nilsson från Kriminalvården samt Bengt
Andreé från LV.
De övriga programblocken tog upp
Psykisk ohälsa som ett folkhälsoproblem under utveckling, antipsykotiska
läkemedel samt olika behandlingsstöd.
Även apotekens roll, brukarens syn på
problematiken samt industri- och forskningsperspektivet fick utrymme under
dagen. Ett referat från dagen finns på
lakemedelsriksdagen.se.

Besvarade remisser

Socialdepartementet
✚✚ Rätt information på rätt plats i rätt tid,
SOU 2014:23. Dnr NHO-2014-0178.37.
✚✚ SOU 2014:20, Läkemedel för särskilda
behov. Dnr S2014/3091/FS.
✚✚ Förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel. Dnr L2014/2475/DL.
✚✚ Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett
samlat genomförande (SOU 2014:19).
✚✚ Betänkandet Starka tillsammans SOU
2013:87.
Miljödepartementet
✚✚ Naturvårdsverkets förslag till
producentansvar för läkemedel.
M2013/2593/Ke.

Läkemedelsverket
✚✚ Ändring i LVFS 2011:10 om förteckningar över narkotika. Dnr 3.-2014099103.

✚✚ Förslag till ändringar av LVFS 1997:13
om förskrivning av vissa livsmedel.
Dnr 3.-2014-083195.
✚✚ LV:s förslag till ändring av LVFS
2009:13 om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
vad gäller farmaceuts möjlighet att
motsätta sig utbyte av läkemedel. Dnr
3.-2004-070189.
✚✚ Förslag till ändring av LVFS 2012:14
om säkerhetsövervakning av humanläkemedel. Dnr 3.-2014-049666.
✚✚ Förslag till ändring av LVFS 2009:13
om förordnande och utlämnande av
läkemedel och teknisk sprit. Dnr 3.2014-071650.
✚✚ LV:s förslag till nya föreskrifter
(LVFS 2014:x) om försäljning av
tillverkningssatser av vacciner och
blodprodukter. Dnr 3.1-2014-049140.
✚✚ Ändring av LVFS 2011:10 om förteckning över narkotika.
✚✚ Kompletterande remiss angående LV:s
förslag till föreskrifter om beredning
av radioaktiva läkemedel, Dnr 3.12013-095247.
Socialstyrelsen
✚✚ Rekommendationer om förebyggande
av rabies. Dnr 8920/2014.
✚✚ Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (1989:21)
om förebyggande av rabies. Dnr
7960/2014.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
✚✚ Förslag till ändring av TLVFS 2009:3
om handelsmarginal för läkemedel
och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Dnr 3244/2014.
✚✚ Förslag till ändring av TLVAR 2003:2
om ekonomiska utvärderingar. Dnr
03861/2014.
✚✚ TLV:s föreskrifter och allmänna råd om
prissättning av vissa äldre läkemedel.
Dnr 2265/2014.
✚✚ Förslag till ändring i TLVFS 2009:4.
Dnr 1428/2014.
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Publicistisk verksamhet
Läkemedelsvärlden
Läkemedelsvärlden.se (LmV) gav daglig
nyhetsrapportering från hela läkemedelsområdet. Tidningen belyste och beskrev
olika åsikter och tendenser, gav insyn och
insikter kring aktuella skeenden inom
läkemedelsområdet samt publicerade
fakta och uppdateringar kring godkända
läkemedel och avslutade granskningsärenden. Experter och nyckelpersoner
fick komma till tals i längre intervjuer
och större aktuella frågor sattes i fokus i
fördjupande artiklar. Parallellt med föreningen har tidningen möjlighet att väcka
frågor och få genomslag kring viktiga
läkemedelsrelaterade frågor. Redaktionens bloggar och gästbloggare bidrog till
en publik debatt.
Redaktionellt innehåll
Det redaktionella arbetets omfattning
var i nivå med tidigare år med en total
publicering av 725 nyhetsartiklar, 38
fördjupningsartiklar och intervjuer samt
55 bloggar. Totalt skickades 89 nyhetsbrev och fem exklusiva mejl till betalande
prenumeranter på LmV Plus. Utöver
redaktionens journalister hade LmV sju
gästbloggare. Mikael Hoffmann, chef för
stiftelsen NEPI, engagerades som en av
de återkommande gästbloggarna. Från
APS var Birgitta Karpesjö aktiv med sina
bloggar.
Under våren var LmV inbjuden till
GSK:s vaccinfabrik utanför Bryssel. Petra
Hedbom och Amina Manzoor var de
enda medicinjournalisterna från Sverige.
Studiebesöket resulterade i ett längre
reportage.
I ett annat fördjupande reportage diskuterade LmV frågan om varför antalet
kliniska prövningar sjunker i Sverige.
Ytterligare ett reportage skrevs efter besök
på ett äldreboende som framgångsrikt
minskat felaktig läkemedelsanvändning.
Andra extra uppmärksammade artiklar
var den om hur de stora läkemedelsföretagen övergivit den tidiga forskningen
och istället koncentrerar sig på senare
utveckling och marknadsföring och den
som fördjupade kunskapen om de nya
PD1-hämmarna. Ett forskningsinriktat
reportage belyste hur tidig behandling
med TNF-hämmare kan vara avgörande
för patienter med reumatoid artrit. I
november publicerade LmV ett reportage
om hur antroposofiska läkemedel kan
Verksamhetsberättelse 2014

Chefredaktör Petra Hedbom var moderator vid flera tillfällen bl.a. vid Läkemedelsriksdagen.
komma att inlemmas i svensk lagstiftning
efter mer än 20 år av undantag. Ämnet
har fortsatt att debatteras även i många
andra medier.
Bland de längre intervjuerna fanns de
med LV:s nya generaldirektör Catarina
Andersson Forsman; med Johan Olofsson,
som är en av de få oberoende apoteksaktörerna samt med miljöpartisten Carl
Schlyter om vilka läkemedelsfrågor som
är viktiga på EU-nivå.
Efter sommaren inledde LmV sin valbevakning genom att intervjua representanter från samtliga riksdagspartier om vad
partierna hade för planer för apoteksoch läkemedelsområdet. I en artikelserie i
tre delar granskades även apoteksomregleringen – ”fem år senare”.
Tidningen citerades av andra medier,
bl. a. TT, DN Debatt, norska Dagens Medisin och Expressen.
Läsare
Antalet unika besökare per vecka låg i
snitt i nivå med föregående års 8 000. An-

Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen
NEPI, en av LmV:s gästbloggare.

talet prenumeranter på det kostnadsfria
nyhetsbrevet som skickades tisdagar och
torsdagar ökade kraftigt och uppgick i december till 6 700 (5 000). Sociala medier
blev allt viktigare i den digitala nyhetsvärlden och intresset för att dela artiklar
från Läkemedelsvärlden.se ökade. Vid
årets slut hade LmV cirka 1 600 (1 000)
följare på Twitter och cirka 950 (650) på
Facebook.
Prenumerationer på LmV:s fördjupningssidor, LmV Plus, erbjöds med
betalning direkt på sajten till enskilda
personer, genom företagsabonnemang
samt som ip-uppkoppling för bibliotek.
Antalet prenumeranter var i december
820 (ca 900). Under hösten fattade
ledningsgruppen ett strategiskt beslut
att förändra LmV Plus till en renodlad
medlemsförmån i form av ett LmV-mejl
fem gånger per år. Samtidigt görs
Läkemedelsvärlden.se om till en helt
öppen och gratis tidningssajt med bättre
möjligheter till spridning och ökad
läsning.

Moderatorsuppdrag
Chefredaktör Petra Hedbom agerade
moderator vid fyra tillfällen, vid Sektionen för läkemedelsinformations evenemang om informationstjänster kring
läkemedel, på Läkemedelsriksdagen,
vid ett Bubbel & Debatt samt vid LMA:s
temadag Risk-Nytta, kommunikation och
beteende.
Tillsammans med APS deltog LmV
på årets studentarbetsmarknadsdagar i
Göteborg respektive Uppsala samt med
monter på Läkemedelskongressen.
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Bokutgivning
APS producerade och sålde läroböcker
och annan litteratur med anknytning till
olika delar av läkemedelsområdet. Boksortimentet bestod av drygt 30 titlar och
totalt såldes 2 886 (3 392) böcker.
Följande nya titlar eller nya utgåvor
producerades: Detta hade inte hänt mig
om jag varit yngre. En bok om ålderism –
äldrediskriminering. Författare till denna
bok är J. Lars G. Nilsson. I boken berättas
om äldrediskriminering: var den finns,
hur den känns igen och hur den kan
bekämpas. Boken vänder sig till alla som
vill motverka ålderism. SPF informerade
om boken på sin hemsida samt länkade
till APS:s webbshop. Flera lokalföreningar inom SPF startade studiecirklar där
man använde boken. Annons var införd
i en bilaga till SvD samt i en bilaga till
DN i början av juni. Material från dessa
bilagor spreds till flera andra ställen bl.a.
hemsidan för framtidens vård, Almedalsveckan, konferenser samt info på twitter
och facebook.
Titlar som såldes särskilt bra var: Detta
hade inte hänt mig om jag varit yngre.
En bok om ålderism – äldrediskriminering, Receptföreskrifter – tolkningar och
kommentarer 5:e utg., Läkemedel från
naturen – En integrerad del av medicinen,
Ren, mjuk och vacker – Kemi och funktion
hos kosmetika utg. 3, Drugs of Natural
Origin ed.6, PK/PD Data Analysis ed.4
samt Läkemedel som förändrat världen
– Historier om vetenskap, slump och
envishet.
Böckerna marknadsfördes framför allt
via APS:s webbshop: books.apotekarsocieteten.se, Bokrondellen (bokhandelns
artikeldatabas), medlemsbrevet e-lixir,
riktade utskick, Läkemedelsvärlden.se,
samt internationellt via Taylor & Francis.
Bokförlaget deltog vid Läkemedelskongressen.
En ny webbshop utvecklades och togs
i bruk. Till nyheterna hör att kunderna
nu kan betala med kort och att fakturahanteringen minskar för APS. Dessutom
förändrades layouten och sidan är nu mer
lättöverskådlig. Rutinerna kring bokbeställningar och administration i samband
därmed sågs också över.

Medlemstidningar
och -information

Det digitala nyhetsbrevet e-lixir skickades
ut tio gånger. Nyhetsbrevet är en kanal till
medlemmarna som tar upp genomförda
och kommande aktiviteter i föreningen
samt vilka frågor föreningen driver
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Apotekarsocietetens nya webbshop.
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fram till idag, fördjupnings
texter om den fackliga
utvecklingen, en historisk
exposé
Under eftermiddagen berättar m.m.
en av bokens medförfattar
Sofia Kälvemark
e
den 13 mars 2015.
senast
Bidrag till nästa nummer vid Köpenhamn Sporrong, professor i Samhällsfarmaci
s universitet,
Karpesjö
Ansvarig utgivare: Birgittasjälv analyserat branschens om boken i vilken hon
utveckling i ett kapitel.
Layout: Sanna Henriksson
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olag till
globalt russin i kakan. Hans
Elg, Tällberg
14.00 Från Leopiller till
Nicorette – nedslag i Leos
historia
Jerker Ahlin/Rolf Lundgren,
15.00 Ivan Östholm, legendarisk Helsingborg
forskningsledare inom
Hässle AB.
Gillis Johnsson, Mölndal
Årsmöte i sektionen

Välkomna!

2014

Två av Apotekarsocietetens medlemstidningar, Prövningen och Unicornis samt
boken Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre – En bok om ålderism –
äldrediskriminering.

opinion inom. Liksom tidigare skickades
information om aktiviteter och medlemsbrev även från kretsar och sektioner.
Medlemstidningar gavs ut av Sektionen

för klinisk prövning med tidningen Prövningen och Sektionen för farmacihistoria
med tidningen Unicornis.
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Bibliotek och museum
Bibliotek
För biblioteket ansvarade en biblioteksnämnd, där expertis från Svenska Antikvariatsföreningen samt från Sektionen
för farmacihistoria ingick. Donationer
inkom från APL samt från flera privatpersoner. Biblioteket omfattade vid årets slut
cirka 20 600 registrerade böcker, tidskrifter, särtryck och dokument. Varje tidskrift
är dock endast registrerad som en titel,
även om den volymmässigt kan omfatta
över 100 årgångar. Ännu inte registrerade
donationer omfattar uppskattningsvis ett
tusental titlar, bl.a. ett stort antal särtryck
från APL. Utrensning av överexemplar,
tripletter och däröver, pågår. Under året
har samtliga skåpdörrar i biblioteket
renoverats.
De värdefullaste böckerna, cirka en
tiondedel av antalet registrerade, är
sedan 2008 deponerade i Hagströmerbiblioteket. Björn Lindeke är APS:s och
Biblioteksnämndens representant i
Hagströmerbibliotekets styrelse.

Museum

APS:s farmacihistoriska museum mottog
som donationer en förgylld örn med

Astra-koncernens personaltidning från 1960-talet.
stativ samt apoteksutensilier från Apotek
Hjärtat i Stockholm (ursprungligen från
apoteket Örnen), apoteksutensilier från
apoteket Orren i Stockholm samt från
Apoteket AB fem väggmoduler med hylloch lådfack (ursprungligen från apoteket
Nordstjernan). Fällstolar har inköpts
för besökare att vila på vid guidningar.
Dataregistreringen av äldre fotografier har slutförts och registret omfattar
därmed cirka 4 500 bilder. Föremål från

samlingarna har deponerats hos APL och
Läkemedelstjänster AB samt lånats ut till
företag för fotografering.
20 (20) guidade visningar genomfördes
för 250 besökare (drygt 200). Styrelseledamöter från Sektionen för farmacihistoria har deltagit i två möten med Nätverket
för medicinhistoriska muséer. Muséet är
medlem i Svenska museiföreningen och
via styrelsen i Sektionen för farmacihistoria i Arbetslivsmuseernas samarbetsråd.

Personal, organisation och fastigheter
Personal
Föreningens ledningsgrupp hade tio möten under året och lika många personalmöten genomfördes. Skyddskommittén
höll fyra möten.
Globenhälsan genomförde en hälsoundersökning som följdes upp via ledningsgrupp och skyddskommitté.
Jenny Hagberg och Louise Lunt var fackliga representanter och Yvonne Andersson
skyddsombud. Ny VD tillträdde, se sid 7.
Utbildningschefen Göran Lidgren valde
under hösten att lämna sin anställning
efter 19 framgångsrika år. Rekrytering
av efterträdare påbörjades och ekonomichefen Mats Widlund arbetade som tf.
utbildningschef under denna period i nära
samarbete med bitr. utbildningschef AnneChristine Björnsell Ohlson. Agneta Andersson som arbetat som projektadministratör
inom APS:s medlemssupport och Annika
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Ledningsgruppen, övre raden fr v: Mia Maria Ronell, Göran Lidgren, Mats Widlund.
Undre raden fr v: Anne-Christine Björnsell Ohlson, Karin Meyer och Birgitta Karpesjö.
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I april hölls avtackning för VD Andreas Furängen som valt att avgå efter tio år på posten. Här är det styrelseordförande Eva
Sjökvist Saers som tackar Andreas för hans insatser som VD.

Flodin som arbetat som projektadministratör på LMA slutade sina anställningar.

Organisation

Föreningen bestod av VD-kansli, som
tillsammans med APS:s medlemssupport, bibliotek och museum ansvarade för
den ideella verksamheten i APS, samt av
LMAAB som ansvarade för den affärsmässiga verksamheten.

Ekonomi & Office support

Ekonomiavdelningen fortsatte sitt arbete
med administration, redovisning och bokslut för APS, LMAAB, NEPI, IF, Apotekarsocietetens värdepapperskonsortium samt
de 12 anknutna stiftelserna.

Inom IT-området utvecklades en ny
webbshop som ersatte den gamla vilket
moderniserade för kunderna och underlättade administrationen mycket då den
bygger på kortbetalningar. Dessutom
gjordes ändringar för serverlösningar för
att få en effektivare och säkrare hantering
av data. Arbetet med att utveckla nya
hemsidor för APS och LMA påbörjades
under året och kommer att slutföras
under våren 2015.

Miljöarbete

APS beaktar miljöaspekter när det gäller
inköp av varor (ekologi, KRAV-märkning
mm). Som miljöansvarig verkade Bengt
Nilsson.

Apotekarsocietetens organisation
Apotekarsocieteten & Läkemedelsakademin i Stockholm AB
VD-kansli

Ekonomi &
Office support
Ekonomi
Kapital &
Fastighetsförvaltn.
Office support
IT-utveckl./support
Reception
Vaktmästeri
Bokbeställningar
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LMA & APS:s
medlemssupport
Kurser
Temadagar
Kongresser
Symposier
Medlemssupport

LmV & Grafisk
produktion
Läkemedelsvärlden
Grafisk produktion

Bokförlag

Bibliotek
& Museum

Arbetsmiljöarbete
Under året har det systematiska arbetsmiljöarbetet fått ett ökat fokus. Det
förebyggande arbetsmiljöarbetet har
därmed ökat och arbetssätt och struktur
för detta setts över. Skyddsombudet har
deltagit i extern utbildning för skyddsombudsarbete.

Fastigheter

Fastighetskommittén höll nio möten.
Under året har ett lägenhetsbyte och ett
lokalbyte skett. Lokalen har renoverats
i egen regi med gott resultat. En av våra
hyresgäster, Sveriges Apoteksförening,
har sagt upp sitt hyresavtal (kontor 99
kvm) för avflyttning. Under året har vi infört ett mer långsiktigt och standardiserat
förfaringssätt i förvaltningen av fastigheterna och introducerat en underhållsplan.
Två lägenheter har renoverats under året
samt hissarna. Ordningen på gården har
setts över och vinds- och källarröjningar
genomförts. Under sommaren inträffade
ett betydande vattenläckage i en källare
på grund av sönderrostade avloppsstammar som är ingjutna i källargolvet. Detta
resulterade i omfattande renovering och
nya rör.
Apparaturen för brand- och inbrottslarm
har genomgåtts och kompletterats, och
en utrymnings- och akutpärm har ställts
samman.
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Anställda och förtroendevalda
Anställda
Apotekarsocieteten
(moder, ideell förening)

VD-kansli
Andreas Furängen, VD (t.o.m. april)
Mats Widlund, tf. VD (maj-juli)
Karin Meyer, VD (fr.o.m. augusti)
Anders Cronlund, VD-resurs
Birgitta Karpesjö, kommunikationschef
Kristin Karpesjö, projektadministratör
(projektanställd)
Therése Norström, VD-assistent
(tjl. t.o.m. juli)

Bibliotek och fastigheter

Alf Johannisson, ansvarig teknisk
förvaltning
Gunnar Lundberg, biblioteksansvarig

Apotekarsocietetens
Medlemssupport

Agneta Andersson, projektadministratör
(t.o.m. juni)
Petra Flygare, projektledare
Agneta Tinnborg, projektadministratör
Läkemedelsakademin i Stockholm AB
(dotterbolag)

Bokförlag
Yvonne Andersson, projektledare

Läkemedelsvärlden
och grafisk produktion

Jenny Hagberg, projektadministratör
Monika Jensen, utbildningsledare
Louise Lunt, utbildningsledare
Elisabeth Löfgren, projektadministratör (tjl.)
Diana Mickels, projektadministratör
Marie Montelius, projektadministratör
Kia Olsson, projektadministratör
Anders Pesula, utbildningsledare (tjl.
fr.o.m. augusti)
Annika Tengvall, utbildningsledare
Lilian Walther Jallow, utbildningsledare,
vetenskaplig sekreterare

Ekonomi och office support

Mats Widlund, chef
Pia Lindblad-Rodriguez, ekonomiassistent
Johan Mejàre, controller
Bengt Nilsson, vaktmästare
Magnus Persson, IT- och systemansvarig
Marcus Rodriguez, vaktmästare (projektanställd t.o.m. mars)

Förtroendevalda
APS:s styrelse
Eva Sjökvist Saers, ordförande
Gunilla Andrew-Nielsen
Märit Johansson
Claes Post
Annika Svedberg
Joakim Söderberg
Lars-Åke Söderlund
Inger Torpenberg
Mervi Vasänge

LMAB:s styrelse

Mia Maria Ronell, chef
Petra Hedbom, chefredaktör
(tjl. fr.o.m. september)
Susanne Henriksson, grafisk produktion
Amina Manzoor, nyhetsredaktör
(tf. chefredaktör fr.o.m. september)
Ingert Nilsson, medicinjournalist
Jonas Sandstedt, medicinjournalist
(vikarie fr.o.m. oktober)

Karin Meyer, ordförande
Märit Johansson, ledamot
Birgitta Karpesjö, suppleant

Göran Lidgren, avdelningschef
(t.o.m. november)
Mats Widlund, tf. avdelningschef
(fr.o.m. november)
Anne-Christine Björnsell Ohlson, biträdande avdelningschef
Agneta Ekestam Lindström, projektadministratör
Annica Flodin, projektadministratör
(t.o.m. januari)

Revisorer för APS och LMAB

Läkemedelsakademin
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Valberedning för APS
Staffan Widengren, sammankallande
Claes Jagensjö, ledamot
Pär Skoglund Finquist, ledamot
Sari Frigård, ledamot
Susanne Bredenberg, ledamot

Auktoriserade
Catharina Johansson Söderström, ordinarie
Jenny Granell, suppleant
Förtroendevalda
Claes Wallén, ordinarie
Peter Larsson, suppleant

Sektioner inom APS

Farmacihistoria
Anders Cronlund, ordförande
Jan-Olof Brånstad, vice ordförande
Bo Ohlson, sekreterare
Åke Arvidsson, ledamot
Lennart Ernerot, ledamot
Elisabeth Göthberg, ledamot
Ola Flink, ledamot
Martin Svensson, ledamot
Claes Wallén, ledamot

Farmakognosi
Erika Svedlund, ordförande
Robert Burman, sekreterare
Anna-Karin Borg-Karlson, ledamot
Leif Busk, ledamot
Per Hartman, ledamot
Sonny Larsson, ledamot
Johan Olsson, ledamot
Per Stenqvist, ledamot
Annika Tengvall, adjugerad
Farmakokinetik och
läkemedelsmetabolism
Anneli Hällgren, ordförande
Gustav Ahlin, ledamot
Tommy B. Andersson, ledamot
René Bouw, ledamot
Johanna Haglund, ledamot
Staffan Eksborg, ledamot
Urban Fagerholm, ledamot
Suzanne Iverson, ledamot
Siv Jönsson, ledamot
Anna Nordmark, ledmot
Ulrika Simonsson, ledamot
Helena Sjöberg, ledamot
Lillian Walther Jallow, adjugerad

Galenisk farmaci och biofarmaci
Christina Gustafsson, ordförande
Susanne Bredenberg, sekreterare
Jonas Berggren, ledamot
Erik Björk, ledamot
Nelly Fransén, ledamot
Sofia Mattsson, ledamot
Linda Persson, studentrepresentant
Brita Rippner Blomqvist, ledamot
Nicholaas Schipper, ledamot
Lillian Walther Jallow, adjugerad
Klinisk prövning
Mikael Åström, ordförande
Helena Risinggård, vice ordförande
Ewa Berndtson, sekreterare
Sven Anders Benjegård, ledamot
Katarina Berndtsson Blom, ledamot

21

Tobias Bäckström, ledamot
Maria Carlsson, ledamot
Anders Hellgren, ledamot
Annica Jarl, ledamot
Gunn Johansson, ledamot
Suzanne Kilany, ledamot
Marja-Liisa Lammi Tavelin, ledamot
Karin Leire, ledamot
Helena Lindberg, ledamot
Louise Lunt, adjugerad
Kvalitetssäkring
Thomas Beck, ordförande
Ulf Appelgren, ledamot
Anders Bronäs, ledamot
Åsa Brümmer, ledamot
Lena Carlsson Nordh, ledamot
Anne Fladvad, ledamot
Maria Gard, ledamot
Karin Sewerin, ledamot
Lars Stubberud, ledamot
Staffan Widengren, ledamot
Monika Jensen, adjugerad

Läkemedel för djur
Christer Olsson, ordförande
Maria Krüger Eriksson, sekreterare
Elisabet Friede, ledamot
Fredrik Hultén, ledamot
Markus Johansson, ledamot
Cajsa Lugnet, ledamot
Catharina Möller, ledamot
Monika Jensen, adjugerad
Läkemedelsanalys
Douglas Westerlund, ordförande
Per Andrén, ledamot
Torbjörn Arvidsson, ledamot
Ulf Bondesson, ledamot
Mikael Hedeland, ledamot
Ylva Hedeland, ledamot
Sven Jacobsson, ledamot
Anders Karlsson, ledamot
Anders Larsson, ledamot
Mareike Lutz, ledamot
György Marko Varga, ledamot
Mats Nilsson, ledamot
Carina Ritzmo, ledamot
Lilian Walther Jallow, adjugerad

Läkemedelsinformation
Görel Skogsmo, ordförande
Sebastian Axelsson, studentrepresentant
Sara Andersson, ledamot
Madelen Domajnko, ledamot
Mårten Forrest, ledamot
Linnea Johansson, ledamot
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Margareta Söderström, ledamot
Anders Pesula, adjugerad
Petra Hedbom, adjugerad

Läkemedelskemi
Anders Karlén, ordförande
Annika Jensen, vice ordförande
Anna-Lena Gustavsson, sekreterare
Carl-Magnus Andersson, ledamot
Mikael Elofsson, ledamot
Christian Krog-Jensen, ledamot
Jan-Erik Nyström, ledamot
Roger Olsson, ledamot
Benjamin Pelcman, ledamot
Åsa Rosenquist, ledamot
Peter Sjö, ledamot
Maria Sjöberg, ledamot
Göran Lidgren, adjugerad

Regulatory Affairs
Ylva Satrell, ordförande
Marianne Andersson, vice ordförande
Katarina Renbäck, sekreterare
Åsa Holmgren, ledamot
Gudrun Hörnquist, ledamot
Lisa Lindholm, ledamot
Erika Petersson, ledamot
Gabrielle Rosenberg, ledamot
Eva Ågren, ledamot
Anne-Christine Björnsell Ohlson, adjugerad
Sjukvårdsfarmaci
Sari Frigård, ordförande
Matts Balgård, sekreterare
Annika Behre, ledamot
Cecilia Endrell, ledamot
Kia Frenssen, ledamot
Magnus Munge, ledamot
Johanna Wikman, ledamot
Annika Tengvall, adjugerad

Öppenvårdsfarmaci
Sara Claesson, ordförande
Majula Dabo, ledamot
Barbro Forsberg, ledamot
Ludvig Möller, ledamot
Robert Svanström, ledamot
Carin Svensson, ledamot
Maria Wiberg, ledamot
Annika Tengvall, adjugerad

Special Interest Groups

Drug Discovery and Development Club
Märvi Vasänge, sammankallande
Drug Safety
Arvid Cronlund, sammankallande

Medical devices
Ulf Ellerfelt, sammankallande

Samhällsfarmaci
Sofia Kälvemark Sporrong, sammankallande

Swedish Proteomic Society
György Marko-Varga, sammankallande

Kretsar inom APS

Gävleborgs-Dala kretsen
Susanne Brounéus, ordförande
Hans Elg, kassör
Madeleine Björklund, kretsstudieledare
Anna Tjust Gammer, ledamot
Hege Bothner Wik, ledamot
Nedre Norrlands krets
Johanna Malander, ordförande
Ida Ericson, vice ordförande
Pauline Nordlinder, sekreterare
Johanna Malander, kassör
Ida Ericson, kretsstudieledare

Norra Mälarkretsen
Marie Svanström, ordförande och kassör
Elin Karlberg, vice ordförande
Pernilla Örtqvist, sekreterare
Bengt Persson, kassör
Gunnel Stenstad, kretsstudieledare
Ingela Ottoson, ledamot
Malin Rehnberg, ledamot

Närkes-Värmlands krets
Hans Kjellsson, ordförande
Magnus Olsson, vice ordförande
Margareta Malecka Pettersson, sekreterare
Hugo Nilsson, kretsstudieledare
Sara Fors, ledamot
Susanne Tornhamre, ledamot
Skånska kretsen
Helena Dahlerus, ordförande
Kristina Thyresson, sekreterare
Catharina Andersson, kretsstudieledare
Katia Agha, ledamot
Karin Sandström, ledamot
Hong-Thuy Tran, ledamot
Stockholmskretsen
Carolina Wallin, ordförande
Katarina Ahlskog, vice ordförande
Lovisa Ahnlund, sekreterare och kretsstudieledare
Alice Hörnell, revisor
Per Boström, revisor
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Anna Eriksson, ledamot
Claes Jagensjö, ledamot
Leif Nilsson, ledamot

Sydöstra kretsen
Magnus Munge, ordförande
Emma Lundgren, sekreterare
Henry Andersson, kretsstudieledare
Mari-Mall Winner, kassör
Kristian Aranäs, ledamot
Christer Berg, ledamot
Anders Larsson, ledamot
Marie Larsson, ledamot
Cecilia Nordquist, ledamot

Västgötakretsen
Tamás Köntzey, ordförande
Mikaela Hovbrink Hoffman, sekreterare
Susanne Lilja, kretsstudieledare
Peter Larsson, kassör
Stig Gleisner, revisor
Sara Bolin, ledamot
Västra kretsen
Michael Nyman, ordförande
Camilla Svenberg, vice ordförande
Margit Lindblad, sekreterare
Jennie Schäfer, kretsstudieledare
Anna Christiansson, ledamot
John Karlsson Sondell, ledamot
Panajota Vasilopoulou, ledamot
Östra kretsen
Claes Wallén, ordförande
Ulf Rydell, vice ordförande och
kretsstudieledare
Silvia Bejgrowicz, sekreterare
Salumeh Bastami, ledamot
Tatjana Lindståhl, ledamot

Övre Norrlands krets
Anna Lemar, ordförande
Jeanette Holmgren-Allocco, sekreterare
Sofia Svahn, kretsstudieledare och kassör
Pernilla Andersson, ledamot
Matilda Bergner, ledamot
Maria Holmqvist, ledamot
Erika Hällgren, ledamot
Sandra Jonsson, ledamot

Kommittéer och nämnder
Rådet för finansiell förvaltning
Karin Meyer, sammankallande
Lars Lundquist, ledamot
Hans Sievertsson, ledamot
Mats Widlund, ledamot
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Biblioteksnämnd
Yvonne Andersson, ordförande
Gunnar Lundberg, sekreterare
Ove Hagelin, ledamot
Tomas Jansson, ledamot
Björn Lindeke, ledamot
Bo Ohlson, ledamot
Jan Trofast, ledamot

Stiftelsen Apotekarsocietetens
biblioteks-, musei-, och minnesfond
Björn Lindeke, ordförande
Anders Grahnén, ledamot
Gunnar Lundberg, ledamot
Anders Uppfeldt, ledamot
Johan Wennerberg, ledamot

Kulturråd
Anders Cronlund, ordförande
Richard Becklén, ledamot
Bo Gunnarsson, ledamot
Alice Hörnell, ledamot
Alf Johannisson, ledamot

Apotekarsocietetens stipendiekommitté
för forskning och vetenskap
Margareta Hammarlund Udenaes, ordförande
Anders Grahnén, ledamot (t.o.m. fullmäktige 2014 därefter Claes Post)
Marie Gårdmark, ledamot
Anneli Hällgren, ledamot
Elin Karlsson, ledamot
Anders Lindahl, ledamot
Kristina Luthman, ledamot
Sofia Mattsson, ledamot
Curt Pettersson, ledamot
Apotekarsocietetens stipendiekommitté
för fort- och vidareutbildning
Stefan Gustafsson, ordförande
Torbjörn Arvidsson, ledamot
Monica Hagman, ledamot (t.o.m. fullmäktige 2014 därefter Lars-Åke Söderlund)
Sofia Källvemark Sporrong, ledamot
Inger Näsman, ledamot
Peter Persson, ledamot
Maria Sahlberg, ledamot
Bengt Åstrand, ledamot
Apotekarsocietetens understödsstiftelser
Björn Lindeke, ordförande
Bo Gunnarsson, ledamot
Alice Hörnell, ledamot
Inger Nilsson, ledamot
IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning
Arne Brodin, ordförande
Göran Alderborn, suppleant
Mikael Elofsson, ledamot
Torkel Gren, ledamot
Pär Matsson, suppleant
Ulrika Simonsson, ledamot
Brita Sjöström, ledamot
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Summary – Annual Report 2014
The council of the Swedish Pharmaceutical Society, held their council meeting in
May 2014. The council elected board of
directors for the coming two years. Four
new board members were elected and
five were re-elected of which one was the
chairman Dr. Eva Sjökvist Saers. Two honorary members to the Swedish Pharmaceutical Society were also elected.
Other important decisions that were
processed during the council meeting
was four motions, revision of the organization’s policy program and the operational business plan for 2014 – 2015.
A new managing director that will start
her employment in August, Dr. Karin
Meyer, was presented to the council.
Several activities were conducted
during the year, and the number of participants in centrally organized educational
activities reached 4 691, distributed on
72 courses and meetings, mostly in or
close to Stockholm. Besides, the scientific
sections and the local divisions offered
2 200 lectures, mainly during evenings.
Areas covered were: clinical trials, Regulatory Affairs, quality/GMP/pharmaceutics, medical devices, drug discovery as
well as drug information and usage, the
latter dominantly by e-learning. Many activities were in cooperation with sections
and the Special Interest Groups of the Society. Two Nordic conferences were held:
Clinical trials in the Nordic countries and
secondly Nordic Regulatory Affairs Meeting – Nordic Multilingual Packages for
Human Medicines. In Rome an Intermediate workshop on PK/PD was arranged
and in Oslo a meeting on Development of
a new anti-cancer product – What do you
need to know?
Two scientific symposia were arranged: 13th Swedish Proteomic Society
symposium and Metabolites and Safety.
The latter was held in collaboration with
AstraZeneca. The board appointed Professor Robert S. Langer from MIT to the
Society´s Scheele Laureate of 2015.
The focus area at the 2014 Pharmaceutical Congress was Drugs safety and
the benefit of pharmaceuticals. This was
also the focus for the two debates, with
representatives from pharmaceutical
industry, public health care and media.
The program included invited speakers
from the Medicinal Product Agency, Customs Clearance Offices and Public Health
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Agency of Sweden. Besides pharmaceuticals to humans the program also covered
medical devices and vaccination of pets.
The Bengt Danielson lecture was devoted
to Alzheimer’s disease and Carin Svensson, a prominent Swedish pharmacist,
was awarded the Rune Lönngren Prize
and gave a lecture on The role of pharmacists in promoting effective drug usage
and patient safety. The Patient Information Leaflet of the year was captured by
AstraZeneca´s drug Fluenz. The congress
attracted over 300 participants.
Swedish Pharmaceutical Society manages a number of foundations from which
a number of grants and scholarships was
distributed. A total of 7,2 million SEK was
decided to 292 individuals, mainly for research and education in the pharmaceutical field. Four scientists were awarded for
their contributions in pharmacokinetics/
pharmacodynamics/drug metabolism
(Rosenön Award), pharmaceutics/bioavailability (GaBi prize) and two in clinical trials.
Two new awards were founded during
the year. One is devoted to achievements
in prescription service and one to achievements in self-care service.
During 2014, Swedish Pharmaceutical
Society were represented in several national multidisciplinary working groups;
Quality indicators in pharmacies, structured information to patients in pharmacies; Pharmaceuticals and pharmacies;
Drug safety; A competitive eco-system
for life science; A platform for a stronger
life science-sector; More effective use of
resources in health care; National drug
strategy and in An agenda for health and
prosperity.
In addition, the Society was on the
board of the European Federation of
Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) and
kept the chairmanship of the board of the
Swedish Network for Pharmacoepidemiology (NEPI).
www.lakemedelsvarlden.se is published by the Society and covers medicine,
life science and pharmacy. The site had in
average 8 000 visitors per week and more
than 700 news were published together
with interviews and blogs.
Focus for the annual meeting Pharmaceutical Parliament was Mental disorders
and drug treatment. This event is a joint
initiative by Swedish Pharmaceutical So-

ciety and four governmental agencies all
in some ways being involved in the development, usage, treatment and evaluation
of pharmaceutical compounds.
Together with other life science-organizations a number of After Work meetings
were arranged dealing with the future
of the life science sector (Bubbel &
Debatt). A total of 20 proposals from
governmental agencies were responded
to by the Swedish Pharmaceutical Society.
The book shop offered 30 book titles on
the new webshop www.books.apotekarsocieteten.se. A total of 2 900 books were
sold and a new book on discrimination of
the elderly was published. The library´s
collections increased to 20 600 volumes.
The most valuable books (about 2 000)
are deposited at The Hagströmer MedicoHistorical Library at Karolinska Institute.
The museum for the history of pharmacy
was shown to 250 visitors. The financial
conditions of the Society developed well
and the total value of its capital amounted to 257,8 million SEK. The number
of members ended up at 5 198 and the
average employees throughout the year
was 26.
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