
 
 
 
 

   
 

 

Verksamhetsberättelse Regulatory Affairs 2017/2018 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, dvs från den 2017-12-01 till 
den 2018-11-30. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 634 i november 2018 (förra året 645) 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande:  Marianne Andersson (50%), AstraZeneca Mölndal  
 Erika Petersson (50%), Boehringer-Ingelheim, Stockholm  
Ledamöter: Eva Ågren, McNeil, Hesingborg 
 Gabrielle Rosenberg, Pfizer, Sollentuna 
 Åsa Holmgren, Medivir AB, Stockholm 
 Ifeoma Asiegbu, MSD AB, Stockholm 
 Alexandra Palmqvist, Mylan AB, Stockholm 
 Lia Uppfeldt, Medical Need, Stockholm 
  
Adjungerade ledamöter: Sylvia Packham, Läkemedelsakademin 
 Johanna Bergfeldt, studeranderepresentant 
 
Ledamöter i fullmäktige: Marianne Andersson 
 Gabrielle Rosenberg 
 
Suppleanter i fullmäktige: Erika Petersson 
 Lia Uppfeldt 
  
 
Valberedning (sammankallande): Katarina Renbäck 
Valberedning (ledamöter): Lisa Lindholm 
 Nora Sjödin 
 
Styrelsearbetet 
Sektionen har sammanträtt fysiskt 5 gånger under verksamhetsåret. Under styrelsemötena diskuteras 
verksamhetsplanen som uppdateras kontinuerligt samt andra aktuella frågor inom området som kan bli 
potentiella ämnen för framtida nätverksträffar, seminarier eller kurser. Målet är att arbeta för 
kompetensutveckling inom Regulatory Affairs, väcka intresse och sprida kunskap och underlätta byggandet 
av nätverk.  
 
Sektionen årliga planeringskonferens hölls i maj med syfte att synkronisera planeringen med 
Apotekarsocietetens och Läkemedelsakademins övriga verksamhet. Årets verksamhet utvärderades och 
den strategiska planen diskuterades. Planeringen omfattar aktiviteter för två år framåt.   
 
Apotekarsocieteten anlitas ofta som remissinstans för olika lagförslag och utredningar. Sektionen får då 
tillfälle att lämna synpunkter på de remisser som tangerar Regulatory Affairs området. Under detta 
verksamhetsår har styrelsen behandlat 5 remisser bl.a. delbetänkandet om prissättning av läkemedel och 
omvärldsanalysen kring the nationella läkemedelsstrategin för2019. 



 
 
 
 

   
 

 

 
 
 
Genomförda aktiviteter 
Tabellen nedan listar dom aktiviteter som genomförts i egen regi eller i samarrangemang med andra 
sektioner under verksamhetsåret  
 

Aktivitet Datum Antal deltagare Eventuella kommentarer 
Regulatory Affairs – en översikt 2018-02-07 29  

Nätverksträff  2018-04-05 32 Ferring, Köpenhamn 

Grundkurs i Regulatory Affairs 2018-04-10 37  

Nordic Regulatory Affairs 
Meeting 

2018-05-03 111  

Kliniska prövningar ur ett 
regulatoriskt perspektiv – 
praktiska tips och tillämpningar 

2018-06-05 22  

Partihandelsdagen 2018-06-12 108  

Grundkurs i Regulatory Affairs 2018-09-18 9  

Nätverksträff - Utveckling av 
biologiska läkemedel 

2018-11-07 36*  

Kemisk farmaceutisk 
dokumentation 

2018-11-13 15*  

eCTD inom Regulatory Affairs 2018-11-19 13*  

Serialisering 2018-11-29 45*  

* Antal anmälda 2018-11-06 
 
Deltagande i centrala aktiviteter och möten 
Styrelsen var representerad på den årliga ordförandekonferensen i februari där Apotekarsocieteten samlar 
ordförande för kretsar och sektioner med syfte att summera senaste året, koppla samman långsiktig 
strategi med verksamhetsplanen och göra avstamp inför 2018.  
 
Styrelsen har också deltagit i sektionsrådet i september. Syftet med sektionsrådet är att sektionen ska 
hållas uppdaterad om viktiga frågor för Apotekarsocietetens verksamhet samt skapa förutsättningar för 
fortsatt utveckling och samarbete mellan sektionerna.  
 
 
 
 
 
Stockholm 2018-11-06 och datum 
 
Marianne Andersson 
Erika Petersson 
 

Ordförande i sektionen för Regulatory Affairs  
  

 


