
 
 

 

 
 

Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet  
 
 
Apotekarsocieteten (APS) är en ideell förening med ca 5300 medlemmar, som samlar kompetenser från 
olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel för 
människor och djur. I sitt uppdrag att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och 
användning av läkemedel arbetar föreningen med kompetensutveckling och opinionsbildning för att 
främja nyttan med läkemedel och vikten av att de används på rätt sätt. 
 
För att vi i Sverige även fortsättningsvis ska kunna erbjuda en bra läkemedelsbehandling är det av största 
vikt att läkemedel inte bara ses som en kostnad utan att även det värde som kommer med rätt användning 
ses som en tillgång. Det senare både ur den enskilda individens synvinkel och ett samhällsperspektiv.  
 
Läkemedel och medicinteknik är även en viktig exportnäring för Sverige. Sett mot denna bakgrund bör en 
nationell strategi på regeringsnivå tas fram som har ansvar för hela läkemedelsområdet tvärs över 
departementsgränserna (Social-, Utbildnings-, Närings- och Finansdepartement). 
 
Ställningstagandena i programmet utgår från föreningens ändamålsparagraf:  
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom 
läkemedelsområdet och verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av 
läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling på 
läkemedelsområdet.  
 
Föreningens vision är Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel. 
 
Nedanstående policyprogram har indelats i fem huvudområden: 

 Forskning och utveckling 

 Tillverkning och handel 

 Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet 

 Samverkan 

 Utbildning och kompetensutveckling 
 
 
Forskning och utveckling  
 
Sverige har en lång tradition av framgångsrik läkemedelsforskning inom flera områden. Läkemedelsföretag 
med ursprung i Sverige har bidragit med ett stort antal världsberömda originalläkemedel. Upptaget av nya 
läkemedel i hälso- och sjukvården går trögt och svensk industriell läkemedelsforskning har minskat. 
Antalet kliniska prövningar i Sverige har minskat under en följd av år, men andelen tidiga prövningar och 
vissa specialstudier har däremot ökat både från internationella och svenska läkemedelsföretag. Trenden 
att läkemedelsutveckling i högre utsträckning genomförs via pre-clinical/clinical research organizations 
(CRO) fortsätter och detta är en sektor som vuxit även i Sverige.  
För att förbättra förhållandena stödjer föreningen forskningen genom sina vetenskapliga sektioner, 
Scheelepriset, stipendier, internationella symposier samt genom att föra fram förslag och delta i debatten  
kring forskningens villkor. 



 
 

 

 
 
Vi anser att Sverige har stora möjligheter att bedriva framgångsrik forskning på läkemedelsområdet och  
inom läkemedelsnära delar av medicinteknik bl.a. med hjälp av kvalitetsregister och vävnadsbanker och 
därför även fortsatt ska finnas med i global läkemedelsutveckling. 
 
APS anser att: 

 
- en sammanhållen strategi för hela life science sektorn (inriktning hälsa) i Sverige ska utarbetas 

tvärs över departementsgränserna 
 

- medel och förutsättningar ska ges för att den fria grundforskningen fortsatt ska stå stark, vara 
långsiktig och oberoende  
 

- villkoren för kliniska prövningar av läkemedel och medicinteknik i alla faser är en grundparameter 
för Sveriges framtid inom läkemedelsforskning, både inom preklinik och klinik, och måste fortsätta 
att förbättras. Forskning och utveckling ska vara en mätparameter för vården lika viktig som andra 
indikatorer 

 
- individualiserade läkemedelsbehandlingar ska utvecklas i högre grad. För att kunna identifiera de 

patientgrupper som har störst nytta av dessa behandlingar ska utvecklingen av nya läkemedel, 
farmakogenetik och diagnostika gå hand i hand  

 
- en utveckling av kvalitetsregister och journalsystem är angelägen för att Sverige ska kunna nyttja 

den fördel som strukturerad uppföljning av läkemedelsbehandling kan ge inom global 
läkemedelsutveckling 

 
- incitamentsprogram till forskning, utveckling och samverkan inom Life Science, inte minst till små 

och medelstora företag, måste ses över med målsättningen att öka sannolikheten för att innovativa 
läkemedel snabbare utvecklas och kommer patienter till godo 
 

- Sveriges position inom området antibiotikaresistens ska vidareutvecklas för en förbättrad 
användning och gynnsam forskningsmiljö för nya antibiotika. 
 

- Praktisk forskning kring läkemedelsanvändning, apoteksverksamhet, farmaceutiskt kompetensutnyttjande 

samt effekter av läkemedelsrelaterade interventioner och processer i öppen-  och slutenvården bör främjas 

och stärkas. 

 
 
Tillverkning och handel 
 
Tillverkning av och handel med läkemedel innefattar många aktörer. Aktiva ämnen, hjälpämnen och 
färdiga produkter tillverkas, köps och transporteras över hela världen. Kostnadsjakt på läkemedelsområdet 
kan leda till att arbetsförhållanden och miljö kring tillverkning och hantering av läkemedel utsätts för mer 
påfrestningar. En apoteksmarknad med flera aktörer och den ökade tillgängligheten av läkemedel i allmän 
handel och via Internet gör att kedjan från tillverkare till konsument består av många olika aktörer och av 
ökad internethandel. Vi ser att mängden olagliga och förfalskade läkemedel som når användare ökar. 
 



 
 

 

 
 
 
APS anser att: 
 

- initiativ behöver tas för att tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter i Sverige ska 
förbli internationellt konkurrenskraftig. Det finns risk för att forskning och produktutveckling 
lämnar landet eftersom det finns en tydlig koppling mellan dessa och tillverkning 

 
- medvetenheten om olagliga och förfalskade läkemedel liksom om olagliga försäljningskanaler 

behöver öka hos allmänheten genom ökade informationskampanjer, inte minst hos ungdomar 
 

- spårbarheten av läkemedel i försörjningskedjan måste utvecklas ytterligare i syfte att förhindra att 
förfalskade läkemedel når den svenska marknaden 
 

- miljöaspekter på läkemedelsområdet ska beaktas vid tillverkning och distribution, subventions- och 
upphandlingsbeslut 

 
- läkemedelsförpackningar ska vara säkra och informativa och det generiska namnet ska vara 

framträdande 
 

- kunskapen hos företag som säljer receptfria läkemedel (inkl växtbaserade läkemedel, traditionella 
växtbaserade läkemedel och naturläkemedel) och kosttillskott gällande reglering av 
marknadsföring behöver förbättras för en ökad patientsäkerhet 

 
 
Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet 
 
Läkemedel rätt använda gör stor nytta. Mycket av ett läkemedels värde går förlorat genom felaktig 
användning. Orsaken kan vara t.ex. rädsla och missuppfattningar kring läkemedel hos konsumenten samt 
bristfälliga IT-system för uppföljning av behandling och kommunikation mellan olika delar av hälso- och 
sjukvården. Det är av yttersta vikt att läkemedelsanvändning utgår från patienten. Sluten, öppen och 
kommunal vård ska ses i ett sammanhang. För detta behövs en sammanhållen nationell 
ordinationsdatabas.  Även nuvarande generikasubstitution ökar risken för felanvändning av läkemedel och 
komplicerar informationen till patienter. Landstingens kliniska apotekare är på många håll en naturlig del i 
teamet för att förbättra läkemedelsanvändningen i den slutna vården.  Öppenvårdsapoteken är en naturlig 
del i läkemedelskedjan när läkemedel är den valda behandlingen och kompetensen hos 
apoteksfarmacevter bör tas till vara i större utsträckning för en mer optimal läkemedelsanvändning. 
 
APS anser att: 
 

- apoteken ska vara en lagstadgad del av hälso- och sjukvården för att skapa förutsättningar för en 
integrerad samverkan mellan vårdens professioner till nytta för patient och samhälle. Detta 
innebär att kompetensen hos farmacevterna på apotek i större utsträckning ska tas till vara för att 
patienten ska få en säker läkemedelsanvändning för att uppnå bästa patient- och samhällsnytta 
 

- alla förskrivare och apotek ska ha tillgång till ett gemensamt elektroniskt förskrivnings- och 
expeditionsstöd (EES), baserat på i Sverige godkänd produktresumé och aktuell vetenskaplig 



 
 

 

evidens för att bättre kunna upptäcka bl.a. interaktioner, dubbelmedicinering och makulerade 
recept samt möjliggöra kommunikation mellan förskrivare och apotek 

 
- ändamål alltid skall anges på receptet och apoteksetiketten och utformningen av bipacksedlar ska 

utvecklas för att underlätta en optimal läkemedelsanvändning 
 

- utveckling och implementering av digitala stödprogram för att underlätta för individens 
läkemedelsanvändning ska stimuleras 

 
- patientens läkemedelslista och receptregisterutdrag ska slås samman till en gemensam lista och 

ska uppdateras vid alla in- och utsättningar och kompletteras med en skriftlig behandlingsplan. 
 

- en uppföljning ska göras av efterlevnaden av Socialstyrelsens riktlinjer kring äldre med fler än fem 
läkemedel och av att Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer tillämpas 

 
- det tvärvetenskapliga professionssamarbetet kring läkemedelsbehandling i öppen vård samt vid 

övergången mellan sluten och öppen vård måste utvecklas  
 

- generikareformen bör följas upp ur ett patientsäkerhetsperspektiv, inte bara ekonomiskt och 
insatser för att förbättra patientsäkerheten vid det generiska utbytet bör implementeras. 

 
- sortiment behöver utvecklas och fakta sammanställas om läkemedel för barn  

 
 
Samverkan 
 
Vid utveckling av nya läkemedel finns en tradition av samverkan mellan olika yrkesgrupper, men flera 
faktorer motverkar idag denna förutsättning, t ex sekretessregler, tidsbrist och för svaga incitament. 
Läkemedelsterapi är mångfacetterat och kräver expertkunskaper hos hälso- och sjukvårdspersonalen, dit 
apoteksfarmacevter hör, för att bli framgångsrik. Kunskapen är idag så omfattande att ingen enskild 
yrkesgrupp behärskar helheten. Samverkan är nödvändig. Nya terapier som introduceras i vården ska 
kunna följas upp på ett systematiskt sätt för den enskilda patientens behandling.  
 
APS anser att: 
 

- nya läkemedel både för människa och djur ska utvärderas i klinisk vardag genom samarbete mellan 
myndigheter, universitet, hälso- och sjukvården/djursjukvården samt läkemedelsindustrin. Dessa 
utvärderingar ska för humanläkemedel även inkludera kostnadseffektivitet sett ur ett 
samhällsperspektiv 
 

- en samordning av kvalitetsregister och journalsystem bör göras så att alla delar i vårdkedjan inkl 
kommunal vård, apoteken och patienten själv kan rapportera och ta del av för dem nödvändig 
information 

 
- ett IT-system bör utvecklas där upptäckta läkemedelsrelaterade problem (LRP) och andra avvikelser 

i läkemedelsanvändning registreras och kopplas till vårdens rapportsystem samt att detta görs 
tillgängligt för legitimerad personal inom hälso- och sjukvården och på sikt även för djursjukvården 

 



 
 

 

- hälso- och sjukvårdens samarbete med patientorganisationerna bör öka i syfte att förbättra olika 
läkemedelsterapier och snabbt få dessas erfarenheter av nya mediciner för att utveckla nya 
läkemedel samt utvärdera användning i klinisk vardag 

 
- myndigheter, patientorganisationer, läkemedelsindustri, hälso- och sjukvården och apotek ska 

samordna informationen till allmänheten om nyttan och vikten av att korrekt ta sina läkemedel 
 
 
Utbildning och kompetensutveckling 
 
Läkemedelsområdet är kunskapsintensivt och behovet av ständig utveckling och krav på förnyelse finns 
inom såväl grundutbildning som fort- och vidareutbildning. Det gäller hela läkemedelskedjan från forskning 
och utveckling till tillverkning och användning. Det gäller nya tekniker, nya regelverk och nya 
behandlingstraditioner och preparat. Vid forskning, utveckling och tillverkning är det många olika 
professioner som är med i olika delar av kedjan och tillför olika kompetens. Det finns ett ökat behov av 
gemensam utbildningsgrund för att alla delar i vårdkedjan ska kunna bidra till en för individ och samhälle 
optimal läkemedelsanvändning. 
 
APS anser att: 
 

- all personal inom läkemedelsområdet skall genomgå obligatoriskt fortbildning, som dokumenteras 
av arbetsgrivaren 
 

- legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ges en gemensam kunskapsbas i sin grundutbildning 
om läkemedelsutveckling, -information och -användning i syfte att stärka det tvärprofessionella 
samarbetet 

 
- legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska genomgå obligatorisk fort- och vidareutbildning för ev 

recertifiering (bibehålla sin legitimation)  
 

- God apotekssed (Good Pharmacy Practice) ska användas som grund för arbetet på apotek, och alla 
apoteksanställda och farmacistudenter ska vara väl förtrogen med dess innebörd 

 
- sjukvårdsfarmaci och klinisk farmaci bör stärkas i den farmacevtiska grundutbildningen för att få 

genomslag i hela vårdkedjan (sluten, öppen och kommunal vård)   
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