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V Ä L K O M M E N !



DET FAKTUM ATT 
Apotekarsocieteten – 
om än i lite olika  
former – drivit läke-
medelsfrågor sedan 
1775 är ett kvitto på 

att vi är en stark och långsiktig aktör.  
Läkemedelsområdet förändras snabbt 
och för att kunna fortsätta lika länge  
till måste vi ständigt utvecklas. 

Under året har vi sett en kraftig  
ökning av antalet deltagare vid våra  
utbildningar och möten vilket talar för  
att efterfrågan på ny kunskap är stor. 
Även antalet medlemmar har ökat då vi 
på ett bättre sätt lyckats nå ut med vilka 
vi är och nyttan av medlemskapet. 

Även arbetet med att stärka vår veten- 
skapliga profil ger resultat. Fler möten 
och symposier har genomförts och våra 
inspel till apoteksmarknadsutredningen 
om vikten av att stärka forskningen kring 
apotekens roll i vårdkedjan vann stort 
gehör. Vidareutvecklingen av vårt presti-
gefyllda Scheelepris och det nyinstiftade 
Young Scientist Day var också viktiga. Be-
skedet om att vi utsetts till värd för 2020 
års stora världskongress inom proteomik, 
HUPO 2020, är ytterligare ett bevis på att 
satsningarna gett resultat.

Sedan hösten 2017 ingår Apotekarso-
cieteten i Nationella läkemedelsstrategins 
högnivågrupp och expertgrupp. Det ger 
oss bättre möjlighet att vara med och 
påverka samtidigt som det är ännu ett 

V Ä L K O M M E N !

i raden av tecken på att vi behövs där 
beslut tas.

Under året påbörjade vi vårt engage-
mang kring läkemedelsresistens. Det är 
en långsiktig satsning där vi vill upp-
märksamma en problematik som redan 
är stor, men som kan förväntas växa 
ytterligare under kommande år. Det är 
en händelse som ser ut som en tanke att 
resistens mot målstyrda cancerläkemedel 
var temat för årets Scheelepris. Huvud- 
inriktningen för 2018 blir emellertid 
antibiotikaresistens där nya samarbe-
ten, projekt och aktiviteter kommer att 
genomföras.

Under året tog Apotekarsocieteten be-
slut om att pausa Läkemedelskongressen 
under 2018. Då vi ser det som vårt ansvar 
att ständigt utvärdera och förnya vårt 
utbud vill vi göra en genomlysning av 
Läkemedelskongressen och dess framtid. 

Under 2018 nalkas slutfasen i flera 
viktiga utredningar som Apotekarsocie-
teten kommer att lämna synpunkter på. 
Vi fokuserar även lite extra på den yngre 
generationen som arbetar inom läke-
medelsområdet genom att utveckla 
Apotekarsocieteten som en värde-
full mötesplats för denna viktiga 
kategori. 

Allt detta sammantaget 
innebär att vi, med vår gedigna 
historia, också lägger grunden för 
att fortsätta vara en stark aktör 
under kommande sekel.

KARIN MEYER 
VD FÖR APOTEKARSOCIETETEN 

FRAMTID 
2018 fortsätter 
Apotekarsocieteten 
att göra Sverige 
kunnigare om 
läkemedel genom 
att som oberoen-
de aktör sprida 
faktabaserad och 
vetenskapligt grun-
dad information 
om läkemedel. 
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 VD OM ÅRET SOM GÅTT OCH DET SOM KOMMER 

”Stark och  
långsiktig aktör”

D



Apotekarsocieteten är en  
organisation som samlar  
professioner inom hela  
läkemedelsområdet. Vi består  
i dag av moderorganisationen,  
den ideella föreningen  
Apotekarsocieteten, och  
dotterbolaget Läkemedels- 
akademin i Stockholm AB.  
Den ideella delen består av  
14 vetenskapliga sektioner,  
11 lokala kretsar och tre  
tvärvetenskapliga intresse- 
grupper. Inom Läkemedels- 
akademin i Stockholm AB  
finns utbildningsenheten  
Läkemedelsakademin  
och nyhetssajten  
Läkemedelsvärlden.se. 

LÄKEMEDELS-  
VÄRLDEN.SE 

Apotekarsocietetens 
utbildningsverk- 
samhet Läkemedels-
akademin anordnar 
kurser, utbildningar 
och symposier. 

LÄKEMEDELS- 
AKADEMIN

SÅ HÄR ÄR 
ORGANISATIONEN 

UPPBYGGD: 

❉  

IDEELLA FÖRENINGEN 
APOTEKARSOCIETETEN

 
KANSLI, VD, EKONOMI, 
KAPITALFÖRVALTNING, 

FÖRENINGS-  
SUPPORT

❉  

DOTTERBOLAGET 
LÄKEMEDELSAKADEMIN 

I STOCKHOLM AB 

KONGRESSER 
SEMINARIER 

EVENTS

11 
KRETSAR 

14 
SEKTIONER 

IDEELLT HJÄRTA  

Grunden till 
organisationen 

är det ideella 
engagemanget  

i våra kretsar,  
sektioner och  

grupper. 

3
INTRESSE- 
GRUPPER 

BIBLIOTEK 
& MUSEUM 

V Å R  O R G A N I S A T I O N

 KUNSKAP OCH KOMPETENSUTVECKLING 

En organisation 
som kan läkemedel
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P R I O R I T E R A D E  F R Å G O R

Optimera nyttan  
med läkemedel

Läkemedel spelar en central roll såväl i  
avancerade högspecialiserade behand- 
lingar som inom egenvården. Vi vet att  
rätt läkemedelsbehandling vid rätt tillfälle  
och till rätt individ gör stor nytta. För att  
optimera denna nytta måste vi, vid sidan  
av forskning och utveckling, också ut- 
värdera läkemedel och hur de används.  
Apotekarsocieteten är en drivande kraft  
i detta arbete och bidrar därmed till en  
friskare befolkning och effektivare  
allokering av samhällets resurser.

Forskning är utveckling
Sverige behöver vara med i forskningens  
framkant. Vår position som life science- 
nation är viktig för vårt fortsatta välstånd  
och för att säkerställa en vård i världs- 
klass. Apotekarsocieteten verkar på flera  
nivåer för ett gynnsamt vetenskapligt  
klimat som uppmuntrar såväl grund- 
forskning som mer tillämpad forskning.  
Detta arbete bedrivs bland annat inom  
ramen för nätverket Agenda för hälsa  
och välstånd där Apotekarsocieteten  
varit en aktiv part sedan starten år 2014.  
I våra vetenskapliga sektioner och Special  
Interest Groups samlas eldsjälar och  
experter för ämnesspecifik fördjupning  
över gränserna mellan vård, industri och  
akademi. 

Neutral mötesplats och 
meningsfull samverkan 

Apotekarsocieteten är den moderna  
mötesplatsen för alla som arbetar med  
läkemedel. Det faktum att vi samlar yrkes-
personer från hela läkemedelsområdet ger 
oss en unik position som oberoende platt- 
form med möjlighet att erbjuda ökad kun- 
skap, informationsspridning och veten- 
skapligt utbyte mellan olika professioner.  
Apotekarsocieteten verkar för tvärprofes- 
sionell samverkan genom hela kedjan från  
utveckling till användning, inte bara för  
att det skapar mervärde och stimulerar  
utveckling, utan för att det är nödvändigt  
då området idag är så komplext att ingen  
enskild yrkesgrupp behärskar helheten.

Kompetensutveckling
Alla som är verksamma inom det kun- 
skapsintensiva läkemedelsområdet har  
behov av ständig utveckling, inspiration  
och förnyelse. Kontinuerlig tillgång till  
fördjupad kunskap är extra viktigt i en  
bransch där även små misstag kan få ödes- 
digra konsekvenser. Apotekarsocietetens  
sektioner och lokala kretsar erbjuder ett  
brett utbud av kompetenshöjande akti- 
viteter runtom i landet, och genom Läke- 
medelsakademin anordnas kvalificerade  
utbildningar inom alla olika delar av läke- 
medelskedjan. En växande andel av kurs- 
utbudet erbjuds nu i form av e-learning.



BARA 20 DAGAR in på 2017 svor fastighetsmagnaten 
och republikanen Donald J. Trump presidenteden i 
USA efter att ha besegrat demokraten Hillary Clinton 
i valet föregående höst. Men redan innan Trump 
tillträdde sitt ämbete hävdade Robert R. Kennedy Jr, 
en känd konspirationsteoretiker och vaccinskeptiker, 
att Trump bett honom att leda en ”Commission on 
Vaccine Safety and Scientific Integrity”. Detta demen-
terades senare av Trumps talesperson som emellertid 
tillstod att den tillträdande presidenten övervägde en 
autismkommission. Upprinnelsen till denna idé var 
att barnet till en av Trumps medarbetare ska ha ut-
vecklat autism till följd av vaccinering – ett grundligt 
utrett och sedan länge förkastat orsakssamband. 

Någon sådan kommission har inte kommit till stånd, 
men det finns andra exempel på att Trump-adminis-
trationen inte tar till sig av forskning och vetenskap, 
inte minst när det gäller miljö- och klimatfrågor. Vid 
AAAS, världens största vetenskapliga kongress som 
hölls i Boston i februari, uttryckte ett stort antal ledan-
de forskare och akademiker sin oro över vetenskapens 
framtid i USA med Donald Trump på presidentposten. 
Denna oro spred sig över världen och i april arrangera-
des manifestationer under parollen March for Science 
på flera hundra platser runt om i världen, bland annat 
i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå.

ETT EXEMPEL FRÅN DET GÅNGNA ÅRET på vådan 
av att avfärda vetenskap och faktabaserad kunskap är 
det rekordstora antalet döda i mässling. En rapport 
från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC 
visade att det, fram till september 2017, hade dött 
27 personer till följd av mässling i Europa, jämfört 
med 13 personer under hela 2016 – och detta av en 
sjukdom som strängt taget inte skulle behöva skörda 
dödsoffer alls då det säkra och sedan decennier 
beprövade vaccinet ger ett nära hundraprocentigt 

skydd. De största utbrotten ägde rum i Rumänien och 
Italien, men även i Sverige rapporterades mässlings-
utbrott i områden med låg vaccinationstäckning.

PÅ DEN MER POSITIVA SIDAN kan de nya kraft- 
tagen mot hepatit C nämnas. När de första botande 
läkemedlen mot hepatit C lanserades 2014 var läke-
medelskostnaden för att behandla en patient mellan  
600 000 och 1 300 000 kronor. Med sådana kostnader 
var det inte möjligt att subventionera behandlingen 
för alla som bar på infektionen utan endast de svårast 
sjuka, patienter med allvarlig leverpåverkan i höga 
fibrosstadier kunde komma ifråga, men med tiden 
kom nya läkemedel och priserna sjönk. I mitten av 
december 2017 meddelade Tandvårds- och läkeme-
delsförmånsverket att alla patienter med hepatit C 
skulle få rätt till subventionerade läkemedel.

EN AV 2017 ÅRS MISSRÄKNINGAR var att Sverige 
gick miste om den europeiska läkemedelsmyndighe-
ten EMA. Trots hårt arbete och ihärdigt kampanjande 
föll valet istället på Nederländerna och Amsterdam 
när de europeiska regeringsföreträdarna röstade den  
20 november. 

Desto viktigare då att Sverige hittar nya strategiska 
vägar för att bibehålla, befästa och förstärka sin posi-
tion som en ledande och attraktiv life science-nation. 
Apotekarsocieteten är en av flera aktörer som länge 
drivit att regeringen ska inrätta ett permanent life 
science-kontor – något som besannades bara någon 
månad in på 2018! 

En av 2017 års framgångar var apoteksmarknads-
utredningens betänkande om Kvalitet och säkerhet 
på apoteksmarknaden med ett förtydligande om 
apotekens grunduppdrag och vikten av kompetens 
vid kommunikation kring läkemedelsbehandling.
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Å R E T  S O M  G Å T T

Läkemedelsbragd 
gav Scheele-pris
UNDER 2017 DELADE Apotekarsocieteten ut 
Scheele-priset till professor Charles L. Sawyers 
som hyllades med ett symposium där svenska 
och namnkunniga internationella experter  
föreläste. Prisutdelare var Helene Hellmark 
Knutsson, minister för högre utbildning och 
forskning. 

Charles L. Sawyers är verksam vid 
prestigetyngda Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center i New 
York. Han spelade en nyckelroll i 
utvecklingen av den första tyro- 
sinkinashämmaren, imatinib, som 

vid millenniets början omvandlade 
blodcancern kronisk myeloisk leu-

kemi från en dödlig sjukdom med dålig 
prognos till ett behandlingsbart tillstånd. Och 
när akilleshälen för detta och andra moderna 
målstyrda cancerläkemedel, resistensutveck- 
lingen, blev tydlig, inriktade han sig på att förstå 
de molekylära mekanismerna som låg bakom. 
Vid två tillfällen har Charles Sawyers grund-
forskning om resistensmekanismer därefter 
resulterat i nya betydelsefulla läkemedel. Den 
första gången handlade det återigen om kronisk 
myeloisk leukemi och läkemedlet dasatinib. 
Den andra gången gällde det prostatacancer där 
resistens utvecklats mot standardbehandlingen 
med antiandrogener. Resultatet blev läkemedlet 
enzalutamid som påtagligt förbättrat prognosen 
för många män med prostatacancer.

DAGEN FÖRE SJÄLVA CEREMONIN deltog han 
i Apotekarsocietetens satsning Young Scientist 
Day där utvalda doktorander får visa posters 
och diskutera sin forskning med Scheele- 
pristagaren.

Scheele-priset delas ut vartannat år av  
Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell 
läkemedelsforskning och genom det symposium 
som anordnas i anslutning till prisceremonin 
bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden 
inom det aktuella området – under 2017  
målstyrda cancerläkemedel och läkemedels- 
resistens.

9 MARS 
Apoteksmarknadsutredningen 

presenteras på Wallingatan.  
Apotekarsocieteten får ansvar för  
att samordna apoteksforskning.

 
21 MARS 

Läkemedelsriksdagen anordnas på 
temat ”Hur värdesätter vi medicinska 

resultat?” Bland de medverkande  
märks EMA:s chef Guido Rasi och  
socialminister Gabriel Wikström.

 
21-24 MAJ 

Apotekarsocieteten står värd för  
6th FIP Pharmaceutical Sciences  

World Congress 2017.
 

24 AUGUSTI 
Apotekarsocieteten tar plats i  

Nationella Läkemedelsstrategins 
högnivå- samt expertgrupp.

 
8 SEPTEMBER 

Apotekarsocieteten föräras  
värdskapet för världskongressen  

för proteomik, HUPO 2020.

6 OKTOBER 
Apotekarsocieteten arrangerar strategi-

seminariet ”Vård i Världsklass” för  
nyckelpersoner inom svensk sjukvårds-

farmaci och hälso- och sjukvård.

16 NOVEMBER 
Professor Charles L. Sawyers, en av  

världens främsta cancerforskare, tar 
emot Scheelepriset av forsknings- 

minister Helene Hellmark Knutsson  
vid Scheelesymposiet.

 
30 NOVEMBER 

Lagförslag om att avskaffa särlösning  
för antroposofiska medel bereds.
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Landsting

Myndighet

Industri

Övriga

Apotek

Sophie Hoas, projektledare på Läkemedelsakademin 
som är Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet, 
tycker att 2017 varit ett år fyllt av ny kunskap. Hon 
gläds också åt att kansliet förstärkts av nya kompe-
tenta kollegor.

Sophie Hoas ansvarade för den omfattande projekt- 
ledningen av Läkemedelskongressen som innebar 
intensiva och stimulerande kontakter med tre nya 
samarbetspartners – Svensk sjuksköterskeförening, 
Swedish Medtech och Farmaceutiska studentkåren 
vid Uppsala universitet. Att socialminister Annika 
Strandhäll medverkade på inledningsdagen gav extra 
tyngd åt arrangemanget.

– Under kongressdagarna fick vi också fantastiskt 
fin hjälp av 15 volontärer, de flesta doktorander från 
KI. Det var guld värt!

UNDER 2018 tar Läkemedelskongressen paus och 
arrangeras, enligt planerna, i ett nytt 
format under 2019.

Men Sophie Hoas projektleder 
även flera av de kurser som er-
bjuds inom ramen för Läkeme-
delsakademin, något som för 
hennes egen del innebär ständig 
påfyllning av kunskap.

– Jag får jobba med nya samarbets-
partners och även knyta närmare kontakt med våra 
sektioner. Jag lär mig nya saker hela tiden, det gör 
det här jobbet väldigt roligt.

Ett strategiskt arbete med kanal-
anpassad information i sociala 
medier är en förklaring till den 
positiva utvecklingen på flera 
fronter för Apotekarsocieteten 
under 2017.

Det menar Helena Tornberg, 
chef för Föreningssupport. 

– Flera arrangemang än tidigare har varit så full- 
bokade att vi fått säga nej till ytterligare anmälningar. 
Det har inte hänt lika ofta tidigare.

Helena Tornberg tror att valet av högaktuella  
ämnen bidragit till ett ökat intresse. 

– Direkt efter Hans Roslings bortgång anordnades 
ett seminarium om hälsoläget i världen. Det blev 
väldigt uppskattat. Vi var också instrumentella i att 
samla krafterna i kampen för att få EMA till Sverige.

NU SÖKER SIG fler medlemmar till Apotekarsocie-
teten igen och en tidigare negativ trend bröts under 
2017. Ökningen är tydlig i samband med värvnings-
kampanjer, men också när det gäller det löpande 
inflödet.

– Vi får fler medlemmar inom det medicintekniska 
fältet och vi märker att fler forskningssjuksköterskor 
söker sig till oss. Det är glädjande att ännu fler inser 
att de behöver ta del av det som en neutral mötes-
plats för alla som arbetar på läkemedelsområdet kan 
erbjuda.

7
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Industri
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% 

Apotek
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% 

11 
%

Övriga

Sophie Hoas, projektledare Helena Tornberg, chef Föreningssupport

Å R E T  S O M  G Å T T

Deltagare på årets kongress Medlemmar och aktiviteter 
Totalt antal personer 264 82 aktiviteter hölls av kretsar och sektioner  

centralt under året för 3 713 deltagare.

Landsting
Akademi

Myndigheter 5 329
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”Ständig påfyllning  
av nyttig kunskap”

”Fler medlemmar och  
fullbokade seminarier”

Så många personer var medlemmar 2017.



1 946 
deltagare  
på lärarledda 
utbildningar  57 

utbildnings- 
tillfällen

7 248 
deltagare 
på digitala 
utbildningar 
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Marie Eklund, verksamhetschef

2017 blev ett intensivt år för Läkemedelsakademin 
där Marie Eklund är chef. Under året genomfördes 
de tre stora arrangemangen Läkemedelsriksdagen, 
Läkemedelskongressen och Scheelesymposiet. 

Dessutom kammade Läkemedelsakademin, i hård 
internationell konkurrens, hem genomförandet av 
världskongressen HUPO 2020.

Genom att Arbetsförmedlingen även detta år 
beviljade så kallade främjandemedel fick Läkeme-
delsakademin möjlighet att fortsätta arbetet kring 
integration av nyanlända inom läkemedelsområdet. 
En nyhet för året var kommunikationsträning för 
farmaceuter från länder utanför EU och EES.

INOM RAMEN FÖR Läkemedelsakademins ordinarie 
utbud anordnades cirka 70 lärarledda utbildningar 
inom ämnen som omfattar hela läkemedelsområdet. 
Många apoteksmedarbetare utnyttjade också möjlig-
heten till digital utbildning, främst 
inom egenvård och farmako- 
terapi. 

– Hela vår verksamhet bygger 
på ett nära samarbete med 
Apotekarsocietetens sektioner 
och den nystartade Sektionen 
för medicinteknik är ett viktigt 
tillskott.

Under 2017 blev pilotsatsningen på fullskalig  
streaming av den populära utbildningen Läkemedels- 
utveckling en framgång och konceptet utvecklas  
under 2018 med inriktning på biologiska läkemedel.

Karin Meyer, vd

”Nu återupprättar  
vi samhällsfarmacin”
– Under 2017 har Apotekarsocie-
teten spelat en central roll i flera 
viktiga frågor som rör läkemedel, 
både i det offentliga samtalet 
och bakom kulisserna, säger 
Karin Meyer.

Redan när hon tillträdde vd- 
posten hösten 2014 deklarerade 
hon ambitionen att höja organisationens profil, såväl 
vetenskapligt som opinionsmässigt. Ett kvitto på att 
detta lyckats är att Apotekarsocieteten under året 
tagit plats i högnivå- och expertgruppen inom ramen 
för Nationella läkemedelsstrategin. Ytterligare ett så-
dant kvitto är att området samhällsfarmaci och, mer 
specifikt, forskning kring apotekens bidrag till en god 
läkemedelsanvändning, åter är på agendan.

– Det här är ett angeläget område där Sverige har 
halkat efter på ett oroande sätt efter omregleringen 
av apoteksmarknaden. Nu har vi i apoteksmarknads-
utredningen fått i uppdrag att skapa en samverkans-
grupp som ska stärka denna forskning. 

EN ANNAN FRÅGA där Apotekarsocieteten gjort 
avtryck under året gäller uppföljning av läkemedels-
behandling. Här krävs, säger Karin Meyer, en tydlig 
nationell strategi och samordning av register och 
biobanker.

Under 2017 lades också grunden för kommande års 
satsningar inom läkemedelsresistens, ett område där 
Apotekarsocieteten har en diger agenda för 2018.

Kurser och utbildningar
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”Succé med streaming 
av populär utbildning”

Svensk Farmaci 22 
Pharma Industry 8 
Dagens Apotek 8 
Dagens Nyheter 4 
Life Science Sweden 3 
Totalt 160 

Här syntes vi 
 Antal citeringar i media under 2017:



Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig

”Ökat intresse för 
våra stipendier”

Anders Cronlund, ordförande, Sektionen för  
farmacihistoria

Museet fick en ny  
utställning under året

Antal
ansökningar 
2017:
1 297

8
miljoner 

varav 5 till post 
doc-vistelser 

utomlands.

Å R E T  S O M  G Å T T

– Vi märker ett ökat intresse för våra forsknings-
stipendier och även för stipendierna för fort- och 
vidareutbildning. Det är överlag fler som uppmärk-
sammar att vi är en viktig finansiär när det gäller  
farmaceutisk forskning, säger kommunikations- 
ansvariga Birgitta Karpesjö. 

Under 2017 beviljade Apotekarsocieteten 394 
stipendier till en sammanlagd summa av åtta mil-
joner kronor. Det gäller både utbildningsstipendier 
för fort- och vidareutbildning för personer som har 
en grundutbildning inom läkemedelsområdet, och 
forskningsstipendier för doktorander och forskare 
på postdoktorsnivå. De senare gäller ofta vistelse 
utomlands.

ALLT FLER UTNYTTJAR också möjligheten att söka 
de riktade stipendier som utlyses i samband med 
Apotekarsocietetens egna vetenskapliga arrange-
mang.  Även stipendier för stude-
rande på grundnivå för sommar-
forskning under fem till åtta 
veckor är populära. 

Apotekarsocieteten delar 
också ut tio olika priser, bland 
annat tre för ”Bästa doktorsav-
handling”. Under 2017 introduce-
rades ett pris för Bästa patientinfor-
mation i syfte att synliggöra olika stödjande åtgärder 
som kan bidra till en optimal läkemedelsanvändning.

När det gäller kommunikationsområdet präglades 
året av insatser kring Apotekmarknadsutredningen, 
debatten kring hepatit C och dragkampen om EMA. 

Apotekarsocietetens farmacihisto-
riska museum utökades med en 
ny permanent utställning under 
2017 –  ACO-rummet som tar 
besökaren tillbaka till mitten av 
1900-talet. Här finns tidstypisk 
laboratorieutrustning från 50-  
och 60-talen och ett stort antal 
ACO-förpackningar från olika decennier. 

– Det är väldigt roligt att vi kan visa upp även den 
här delen av vår historia som kanske inte så många 
känner till, säger Anders Cronlund, ordförande i Sek-
tionen för farmacihistoria.

BAKGRUNDSHISTORIEN STRÄCKER SIG över hund-
ra år bakåt i tiden, till 1914 då apotekens monopol på 
tillverkning av läkemedel upphävdes och en läkeme-
delsindustri började växa fram. Under de följande 
decennierna tillverkades läkemedel både industriellt 
och lokalt på apoteken, men i takt med att processer 
och utrustning utvecklades blev det både svårare 
och kostsammare för de enskilda apoteken att hänga 
med. 

År 1939 tog Apotekarsocieteten upp konkurrensen 
med industritillverkade läkemedel och startade den 
så kallade ACO-rörelsen och registrerade varumärket 
ACO, Apotekens Composita. Initiativet innebar att 
tillverkningen centraliserades, från de enskilda apote-
ken till ett antal större produktionsenheter, så kallade 
distriktslaboratorier. 

Av stipendiekommittéerna  
beviljade stipendier inkl IF:s stiftelse

Apotekarsocietetens museum

388 beviljade 
ansökningar
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328
personer

deltog i guidade 
visningar 2017.



”Vi ska ha hög  
trovärdighet”

”Uppdrag att höja den 
vetenskapliga profilen”
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Ingrid Helander, chefredaktör

Å R E T  S O M  G Å T T

Den nätbaserade nyhetskanalen Läkemedelsvärlden.se 
uppdateras flera gånger dagligen. Två gånger i veckan 
skickas också ett nyhetsbrev.

– Vi vänder oss både till de personer som arbetar 
professionellt med läkemedel och till en intresserad 
allmänhet, förklarar chefredaktör Ingrid Helander som 
gläds åt ett ständigt ökande antal unika besökare på 
sajten.

Redaktionen består av två medicinjournalister och 
arbetet drivs med uttalad nyhetsinriktning.

– Vi ska ha hög trovärdighet och vi ska helst vara 
först. Vårt uppdrag att förmedla sakliga nyheter på 
läkemedelsområdet blir bara viktigare, säger Ingrid 
Helander. 

UNDER 2017 ANORDNADE redaktionen flera semina-
rier, bland annat det välbesökta ”Jakten på en bot mot 
Alzheimer” där välrenommerade forskare bidrog med 
kunskap och överblick av forsknings-
fältet. Ingrid Helander är även en 
flitigt anlitad moderator och i 
början av året deltog hon som 
expert när Sveriges Radio sände 
ett Studio Ett-program om EMA.

Under 2018 kommer Läkeme-
delsvärlden att vidareutvecklas 
med rörligt material. En arbetsgrupp 
har tagit fram ett koncept som sjösätts senare i år.

– Vi ska ännu tydligare förmedla vederhäftig infor-
mation om läkemedel och läkemedelsanvändning. Det 
känns som en viktig satsning att stå upp för vad som 
faktiskt stämmer och vad som är vetenskapligt belagt.

Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare 

– Mitt uttryckliga uppdrag är att 
höja den vetenskapliga profilen 
och öka den vetenskapliga akti-
viteten, förklarar Lisa Bandholtz, 
Apotekarsocietetens vetenskap-
liga sekreterare. 

Med ett förflutet som bland an-
nat forskare och medicinsk rådgivare 
inom industrin rekryterades hon i början av 2017 för 
att tillsammans med det likaledes nyinstiftade veten-
skapliga rådet utgöra navet för Apotekarsocietetens 
vetenskapliga arbete.

– Under det gångna året har rådets roll och arbets-
former börjat sätta sig, säger hon. Rådet bidrar med 
konkret och meningsfull input som stärker organi-
sationens vetenskapliga profil och hjälper mig i mitt 
arbete.

FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA sin funktion som 
spindel i det vetenskapliga nätet är Lisa Bandholtz 
adjungerad till de olika sektionernas styrelser. På så 
vis får hon överblick och kan skapa synergier genom 
att länka samman olika delar av verksamheten.

En utmaning som ligger henne särskilt varmt om 
hjärtat är att locka fler yngre forskare, även medi-
cinare och biomedicinare, till Apotekarsocieteten. 
Ett led i denna strävan är Young Scientist Day som 
hölls i anslutning till Scheelesymposiet, ett annat är 
ett samarbete med universiteten om att förmedla 
doktorander som praktikanter till medlemmar och 
deras företag.

Unika besökare per vecka
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PHABIAN AWARD  

Prisade avhandlingar

Dennis Åsberg, Karlstad universitet 
för avhandlingen “Fundamental and 

Regulatory Aspects of UHPLC in  
Pharmaceutical Analysis”



– Det är viktigt att vi som är experter på olika aspek-
ter av läkemedel har en gemensam plattform där vi 
kan träffas och utbyta erfarenheter fast vi inte arbetar 
tillsammans. För mig är Apotekarsocieteten en sådan 
mötesplats.

Michael Nyman är läkemedelsansvarig på Apotek 
Hjärtat i Karlstad. Han är också ordförande i Västra 
kretsen av Apotekarsocieteten, ett åtagande som 
hänger ihop med hans tidigare yrkesverksamhet i 
Halland.

UNDER 2017 ANORDNADE han 
och styrelsen ett flertal kompetens-
höjande aktiviteter för kretsens 
cirka 600 medlemmar, bland annat 
utbildning på diabetesområdet och 
inom antibiotikahantering.

– Det känns som en viktig insats. Efter 
omregleringen har Apotekarsocieteten fått en allt vik-
tigare roll när det gäller utbildning och kompetensut-
veckling. Idag förväntas anställda i högre grad ordna 
sin egen vidareutveckling, och här är organisationens 
insatser helt avgörande.

Han framhåller också rollen som remissinstans –  
en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

– Apotekarsocieteten har en helt avgörande roll 
som finansiär av farmaceutisk forskning. 
Utan den möjligheten skulle våra forskar-
studerande ha betydligt mindre chanser 
att utvecklas och interagera med andra 
forskare inom läkemedelsområdet.

Ulrika Simonsson är professor i far-
makokinetik vid Uppsala universitet och 
styrelseledamot i IFs stiftelse för farmacevtisk 
forskning. Hon ser Apotekarsocieteten som en 
förvaltare av ett historiskt kulturarv samtidigt som 
det är en organisation öppen för förändringar.

HON FRAMHÅLLER DEN FÖRMÅN det innebär 
att Apotekarsocieteten kan dela ut såväl stipen-
dier som priser till aktiva inom det farmaceutiska 
forskningsfältet.

– Det är viktigt att uppmärksamma våra dok-
toranders prestationer och att ge dem möjlighet 
att presentera sin forskning vid internationella 
konferenser. 

Ulrika Simonsson uppskattar också det nätverk 
som medlemskapet erbjuder:

– Det är givande att möta andra inom farma-
ceutisk forskning, verksamma inom olika 
organisationer. 

Elisabeth Ohlin Sjöström 
Forskare, Sobi 

M E D L E M S R Ö S T E R 

Läkemedel står i fokus för Apotekarsocieteten. 
Våra medlemmar finns i hela kedjan från forskning 

och utveckling ända fram till användning. 
Här möter du några av dem.

– Jag uppskattar att Apotekarsocieteten samordnar och 
lyfter fram intressen som är gemensamma för en bred 
skara yrkesverksamma, säger Elisabet Ohlin Sjöström, 
forskare inom tidig läkemedelsutveckling på Sobi.

Genom Apotekarsocietetens utskick och nyhetsbrev 
håller hon sig uppdaterad om vad som händer inom 
fältet även när tiden inte alltid räcker till för träffar 
eller föreläsningar på plats. 

– Jag värdesätter organisationen både som yrkes-
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”Viktigt att lyfta fram 
gemensamma intressen”

människa och privatperson. Det är unikt att det finns 
en neutral mötesplats som också erbjuder utbildning 
och kompetensutveckling.

Elisabet Ohlin Sjöström har varit aktiv i en arbets-
grupp för yngre yrkesverksamma som bland annat 
lett till mentorsprogrammet Mentorspoolen. Hon 
har nu med glädje noterat ett nytt samarbete med 
Karolinska Institutet kring praktikplatser på företag 
för doktorander och post docs.

Michael Nyman 
Läkemedelsansvarig på Apotek Hjärtat i Karlstad  
och ordförande i Västra kretsen, Apotekarsocieteten

”Allt viktigare för 
ökad kompetens”

”Avgörande roll som 
 forskningsfinansiär”

Ulrika Simonsson 
Professor i farmakokinetik vid Uppsala 
universitet och styrelseledamot i IFs stiftelse



– Det var i egenskap av app-utvecklare  
som jag först kom i kontakt med Apotekar- 
societeten, men det är i min roll som läkare  
jag verkligen har glädje av mitt medlemskap.

Läkaren Jesper Hessius gör just nu sin 
ST-tjänstgöring inom internmedicin och  
kardiologi vid Västmanlands sjukhus i  
Västerås. Det var för ett par år sedan, efter 
att han hade utvecklat den uppmärksam-
made appen ”Pillerkollen”, som han blev 
anlitad som föreläsare av Sektionen för 
läkemedelsinformation. Det var då han  
insåg potentialen av ett tvärprofessionellt 
nätverk där hela läkemedelskedjan finns 
representerad.

– Jag tycker att fler läkare borde vara  
medlemmar i Apotekarsocieteten. Vi 

får allt fler läkemedel och förskriv-
ning blir svårare och svårare. Läkare 
har en central roll i läkemedelsked-
jan och behöver vara aktiva parter 
i de viktiga diskussioner som förs 
inom organisationen, säger han.

Idag är Jesper Hessius med  i 
styrelsen i Sektionen för läkeme-
delsinformation och har med sitt 
engagemang och sin arbets- 
kapacitet bland annat startat 
Läkemedelspodden där avsnitten 
baseras på innehåll från sektio-
nens träffar.
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M E D L E M S R Ö S T E R

”Fler läkare  
borde vara med i  
Apotekarsocieteten”
Jesper Hessius 
Läkare och styrelseledamot i Sektionen för  
läkemedelsinformation, Apotekarsocieteten 

APOTEKARSOCIETETENS ÅRSBERÄTTELSE 2017 | 13 



Stående från vänster:
Mats Larhed, ledamot
Märit Johansson, ordförande
Gunilla Andrew-Nielsen, ledamot
Joakim Söderberg, ledamot 
Sittande från vänster: 
Torkel Gren, ledamot
Karin Meyer, vd
Claes Post, ledamot
Saknas: 
Annika Svedberg, ledamot 
Lars-Åke Söderlund, ledamot 
Ingrid Heath, ledamot
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Tack till våra 
förtroendevalda 
Valberedning 
Staffan Widengren, sammankallande
Susanne Bredenberg, ledamot
Pia Frisk, ledamot 
Claes Jagensjö, ledamot
Eva Sjökvist Saers, ledamot 

Revisorer 
Auktoriserade 
Karl Klintstedt, ordinarie 

Förtroendevalda 
Johanna Wikman, ordinarie
Robert Burman, suppleant 

Förvaltningsråd (kapitalförvaltningsråd)
Karin Meyer, ordförande
Lars Lundquist, ledamot
Hans Sievertsson, ledamot
Mats Widlund, ledamot 

SEKTIONER
Farmacihistoria 
Anders Cronlund, ordförande
Claes Wallén, ledamot
Martin Svensson, ledamot 
Åke Arvidsson, ledamot 
Ola Flink, ledamot
Lisa Ekstrand, ledamot 
Bo Ohlson, ledamot

Farmakognosi 
Robert Burman, ordförande 
Per Stenqvist, ledamot 
Sonny Larsson, ledamot 
Erik Jacobsson, ledamot 
Johan Olsson, ledamot 
Camilla Eriksson, ledamot

Farmakokinetik och  
läkemedelsmetabolism 
Johanna Haglund, ordförande
René Bouw, ledamot 
Gustav Ahlin, ledamot 
Anna Nordmark, ledamot 
Rasmus Löfmark, ledamot 
Elin Karlsson, ledamot 
Jenny Aasa, ledamot 
Suzanne Iverson, ledamot

Galenisk farmaci och biofarmaci 
Brita Rippner Blomqvist, ordförande
Erik Björk, ledamot 
Sofia Mattsson, ledamot 
Nicolaas Schipper, ledamot 
Jonas Berggren, ledamot 
Christer Tannergren, ledamot 
Agneta Larhed, ledamot
Stefan Ulvenlund, ledamot 
Caroline Alvebratt, studentrepresentant 
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Kliniska studier 
Karin Leire, ordförande
Katarina Berndtsson Blom, ledamot 
Lena Liliebladh, ledamot 
Suzanne Kilany, ledamot 
Cecilia Roos, ledamot 
Marja-Liisa Lammi Tavelin, ledamot
Fredrik Hansson, ledamot
Lisbet Norlander, ledamot
Tina Wolmeryd, ledamot
Ingegerd Darfelt, ledamot 
Johanna Nurbo, ledamot  

Läkemedel för djur 
Carin Svensson, ordförande
Cajsa Lugnet, ledamot 
Emelie Theres Syring, ledamot 
Petra Laveno, ledamot 
Elisabet Friede, ledamot 
Maria Krüger Eriksson, sekreterare  

Läkemedelsanalys 
Douglas Westerlund, ordförande 
György Marko-Varga, ledamot 
Per Andrén, ledamot 
Ylva Hedeland, ledamot 
Anders Larsson, ledamot 
Mikael Hedeland, ledamot 
Anders Karlsson, ledamot 
Victoria Barclay, ledamot 
Ahman Amini, ledamot 
Kim Kultima, ledamot 
Mareike Lutz, ledamot 

Läkemedelsinformation 
Lars Dagerholt, ordförande
Mårten Forrest, ledamot
Parshin Saadatirad, ledamot
Elisabeth Helgesson, ledamot
Andrea Åhlin, ledamot 
Christian Tärnholm, ledamot 
Linda Singdén, ledamot 
Tobias Vestergren, ledamot 
Ann Maliniak, ledamot 
Jesper Hessius, ledamot 
Kia Rönngard, ledamot 
Görel Skogsmo, ledamot

Läkemedelskemi 
Anders Karlén, ordförande
Katarina Färnegårdh, ledamot 
Peter Sjö, ledamot 
Åsa Rosenquist, ledamot 
Roger Olsson, ledamot 
Mikael Elofsson, ledamot 
Carl-Magnus Andersson, ledamot 
Annika Jenmalm Jensen, ledamot 
Anna-Lena Gustavsson, ledamot 

Medicinteknik 
Ulf Ellerfelt, ordförande 
Peter Landvall, ledamot 
Ann-Catrin Petersson, ledamot 
Karl-Gustav Strid, ledamot
Helena Dzojic, ledamot
Micael Johansson, ledamot
Mats Ohlson, ledamot
Peter Löwendahl, ledamot 

F Ö R T R O E N D E V A L D A

Regulatory Affairs 
Lisa Lindholm, ordförande
Gabrielle Rosenberg, ledamot 
Erika Petersson, ledamot 
Åsa Holmgren, ledamot 
Lia Uppfeldt, ledamot 
Anna Finquist, ledamot 
Fredrik Hussenius, ledamot 
Marianne Andersson, ledamot 
Eva Ågren, ledamot 

Sjukvårdsfarmaci 
Johanna Orraryd, ledamot
Magnus Munge, ledamot 
Kia Frenssen, ledamot 
Annika Behre, ledamot 
Ulrika Gillespie, ledamot 
Zahra Shah-Shahid, ledamot
Johanna Wikman, ledamot 
Matts Balgård, ledamot 

Tillverkning och kvalitetssäkring 
Åsa Brümmer, ordförande 
Thomas Beck, ledamot
Anne Fladvad, ledamot 
Per Nilsson, ledamot 
Lena Carlsson Nordh, ledamot 
Tor Gråberg, ledamot 
Barbro Åström, ledamot 
Lisa Johansson, ledamot 
Staffan Widengren, ledamot  

Öppenvårdsfarmaci 
Lars Rönnbäck, ordförande
Emil Andreasson, ledamot
Louise Skalin, ledamot
Kristina Youssef, ledamot
Ahmad Pirizadeh, ledamot
Paulo Mukooza, ledamot
Maria Wiberg, ledamot 
Barbro Forsberg, ledamot 
Inger Näsman, ledamot 

KRETSAR
Gävleborgs Dala 
Susanne Brouneus, ordförande
Madeleine Björklund, ledamot 
Hege Bothner Wik, ledamot 
Anna Tjust Gammer, ledamot 
Hans Elg, ledamot 

Nedre Norrland 
Johanna Malander, ordförande 
Ida Ericson, ledamot 
Pauline Nordlinder, ledamot

Norra Mälarkretsen 
Sofie Schwan, ledamot
Marie Svanström, ledamot 
Sara Massena, ledamot 
Agnieszka Madej, ledamot 
Ulf Ellerfelt, ledamot 
Linda Lindkvist Kjellin, ledamot 
Bengt Persson, ledamot 
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Närke Värmland
Magnus Olsson, ordförande 
Hans Kjellsson, ledamot 
Susanne Tornhamre, ledamot 
Sara Fors, ledamot 
Hugo Nilsson, ledamot 
Hans Kjellsson, ledamot
Margareta Malecka Pettersson, 
ledamot 

Skånska 
Tommy Westerlund, ordförande
Pia Sundberg, ledamot 
Catharina Andersson, ledamot
Katia Agha, ledamot 
Valmira Podrimcaku, ledamot 
Cornelia Lindström, ledamot 
Kristina Thyresson, ledamot

Stockholm 
Anna Eriksson, ordförande
Katarina Ahlskog, ledamot 
Annika Löwenberg, ledamot 
Pia Frisk, ledamot 
Rebecka Lantto Graham, ledamot 
Claes Jagensjö, ledamot 

Västgöta 
Tamás Köntzey, ordförande
Sara Bobeck, ledamot 
Peter Larsson, ledamot 
Mikaela Hovbrink, ledamot 
 
Västra 
Michael Nyman, ordförande
Camilla Svenberg, ledamot 
John Karlsson Sondell, ledamot 
Sanaz Sabeti, ledamot 
Ann-Mari Eriksson, ledamot 
Sara Sjöberg, ledamot 
Hilanah Shabo, ledamot 
Shabnam Rezaie-Aval, ledamot 
Ajdin Jakupovic, ledamot 
Helle Håkonsen, ledamot 
Sofia Karlsson, ledamot
 
Östra 
Claes Wallén, ordförande
Tatjana Lindståhl, ledamot 
Annika Nordström Björk, ledamot 
Ulf Rydell, ledamot 
Silvia Bejgrowicz, ledamot 

Övre Norrland 
Sandra Jonsson, ordförande 
Katarina Nilsson-Sundström, ledamot
Marielle Figaro, ledamot
Sofia Svahn, ledamot



APOTEKARSOCIETETEN 
har etablerat sig som 
en attraktiv hub för alla 
som är intresserade av 
forskning, utveckling 
och användning av 
läkemedel och medi-

cinteknik. Det märks inte minst på den 
ökade mängd aktiviteter som genomförs 
i vårt anrika hus på Wallingatan, det 
riktigt kokar av verksamhet. Men det 
stannar inte där, Apotekarsocieteten finns 
som mötesplats över hela Sverige via 
våra kretsar och sektioner. Vi har även 
etablerat mötesplatser och utbildningar 
på webben, något som möter det behov 
som yrkesaktiva med späckade scheman 
har. Det faktum att vi samlar yrkesper-
soner från hela läkemedelsområdet ger 
oss, som medlemsorganisation, en unik 
position som oberoende plattform med 
möjlighet att erbjuda ett exklusivt nät-
verk och ett brett utbud av ny kunskap. 
Att läsa denna årsberättelse gör mig  
både stolt och ödmjuk.

Att vi är attraktiva märks också  
genom att vi allt oftare får förfrågningar 
om att ingå i viktiga rikstäckande projekt 
och att fler organisationer vill samarbeta 
med oss. Vi är nu en naturlig del av den 
organisation som arbetar med den Natio-

MÄRIT JOHANSSON 
ORDFÖRANDE
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O R D F Ö R A N D E

 ORDFÖRANDE OM APOTEKARSOCIETETEN 

”En attraktiv  
läkemedelshub”

nella Läkemedelsstrategin, vi får uppdrag 
från regeringskansliet och vi nyttjas som 
en viktig remissinstans i läkemedels- 
relaterade frågor. Som en följd av ett allt 
intensivare kommunikationsarbete  
citeras vi också oftare i media.

För att fortsatt vara en förening  
som är attraktiv över tid kan vi inte, likt  
skomakaren, bli vid vår läst. För mig inne-
bär det att vi måste vara snabbfotade och 
ta till oss och använda ny teknik, skapa 
nya utbildningsformat och starta kurser, 
ordna mötesplatser och sajter inom nya 
ämnesområden.

Vem hade för några år sedan trott att 
vi skulle få besök av en läkare direkt via 
vår telefon, där denne ställer diagnos och 
får tillgång till labbdata i realtid och  
skriver ut recept på läkemedel som 
skickas hem till vår dörr? Utvecklingen 
inom life science-området är stigande 
och det gäller att ständigt känna  
av nya influenser för att hinna ställa  
om verksamheten efter behov. Att ha  
tentaklerna ute i världen och 
utvärdera nya trender kommer att 
vara a och o i organisationer som 
vår. Därför är det viktigt att också 
ha kanaler som underlättar 
inflödet av innovativa idéer från 
våra medlemmar.

FRAMTID 
Under 2018 fort-
sätter Apotekar- 
societeten att 
utveckla mötes-
platser för hela 
läkemedels- 
området.



Å R E T  I  S I F F R O R

NYCKELTAL 2017 

Det ekonomiska 
året i korthet

APOTEKARSOCIETETEN 
Apotekarsocieteten är en ideell förening 
med ändamål att befordra en hög yrkes- 
standard inom läkemedelsområdet och  
verka för en för individ och samhälle 
gynnsam utveckling och användning av 
läkemedel. Föreningen ska även främja 
kunskaps- och kompetensutveckling inom 
läkemedelsområdet. 

Organisationen hade vid årets slut 5 329 
medlemmar. Föreningen har arbetat enligt 
den verksamhetsplan för 2016-2017, som 
beslutades vid fullmäktige i maj 2016. 

Resultatet för 2017 uppgick till 6,3 mkr.  
Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 
242,5 mkr. 

LÄKEMEDELSAKADEMIN I STOCKHOLM AB
Bolagets verksamhet omfattar utbildningar 
och arrangemang av temadagar och sympo-
sier inom läkemedelsområdet, utgivning  
av nyhetssajten läkemedelsvärlden.se, 
försäljning av böcker, samt administrativa 
tjänster till Apotekarsocieteten, Apotekar- 
societetens värdepapperskonsortium, 
Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemi-
ologi (NEPI), IF:s stiftelse för farmacevtisk 
forskning samt andra anknutna stiftelser 
till Apotekarsocieteten.

Läkemedelsakademin är den ledande 
oberoende aktören inom fort- och vidare- 
utbildning på läkemedelsområdet och 

18 | APOTEKARSOCIETETENS ÅRSBERÄTTELSE 2017 

genomförde under året, i egen regi och i 
samverkan med andra aktörer, utbildningar, 
kongresser och symposier för samman-
lagt 9 302 deltagare. Bokförsäljningen av i 
förlagsverksamheten utgiven litteratur har 
fortsatt. Nettoomsättningen uppgick till  
15,2 mkr. Verksamhetens underskott om  
6,6 mkr täcktes med ett driftsbidrag från 
moderbolaget till samma belopp. 

STIFTELSER OCH FONDER 
Det sammanlagda värdet av nettotillgångarna 
i de av Apotekarsocieteten förvaltade stiftel-
serna uppgick vid årets slut till 235,9 mkr, 
inklusive IF:s stiftelse för farmacevtisk forsk-
ning men exklusive stiftelsen NEPI (Nätverk 
för läkemedelsepidemiologi). Från dessa har 
under året beviljats 7,8 mkr huvudsakligen i 
form av stipendier och understöd. 

Två av stiftelserna har egna styrelser, IF:s 
stiftelse för farmacevtisk forskning och NEPI. 
Den senare är en samstiftelse med Apotekar-
societeten och Svenska Läkaresällskapet som 
huvudmän. 

För alla formella detaljer se årsredovisning 
i separat bilaga.



ANNUAL REPORT 

E N G L I S H  S U M M A R Y 

Swedish  
Pharmaceutical 
Society 2017
A TOTAL OF 9 302 PEOPLE participated in 
educational activities provided by the 
Swedish Academy of Pharmaceutical 
Sciences, a subsidiary of the Swedish 
Pharmaceutical Society. Topics included 
clinical trials, regulatory affairs, quality/
GMP/production, medical devices, drug 
discovery, pharmacy practice and infor-
mation. More than 75% of the partici-
pants attended e-learning courses and for 
the first time, a course was streamed in 
real-time to multiple localities. In addi-
tion, 3 713 individuals attended evening 
lectures and other activities arranged by 
local divisions and scientific sections. 

During 2017, the society has pro-
ceeded with its endeavour to translate 
e-learning courses to Arabic in order to  
facilitate for refugees educated outside 
the EU to become eligible to fill positions 
in Swedish pharmacies. A new module, 
communication for pharmacists, was ad-
ded to the program targeting this group.

A total of eight scientific meetings and 
symposia were held, one of which was 
the Scheele Symposium in honour of the 
2017 Scheele Award winner, Professor 
Charles L. Sawyers of the Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center, who was granted 
the award for his findings regarding the 
molecular mechanisms causing tumour 
resistance to drugs.

In 2017, the society also bestowed the 
Phabian Award for dissertation of  
the year on Dennis Åsberg of Karlstad 
University. Scholarships amounting to 
SEK 8 million were distributed to 394 
individuals for continuing education and 
research. 

On November 7–8, the  annual  
Pharmaceutical Congress was attended 
by 264 people. 

A SCIENTIFIC SECRETARY was appointed 
to, in cooperation with the scientific bo-
ard, strengthen the scientific profile of the 
organization. During 2017, an initiative 
for pharmacy practice research has been 
taken.

Another important advance was the 
invitation to be a part of the expert group 
and the high-level group for the National 
Pharmaceutical Strategy. 

The society’s news website, Lakeme-
delsvarlden.se, had approximately 12 700 
visitors per week and 2 920 followers 
on Twitter. Increased efforts on external 
communication yielded media coverage 
of the society on 160 occasions during 
the year.  

The financial situation of the Society 
was sound with an estimated total equity 
financing of MSEK 242.5. The number of 
members amounted to 5 329.
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