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V Ä L K O M M E N !



 VD OM ÅRET SOM GÅTT OCH DET SOM KOMMER 

”Kunskap med  
bredd och spets”

POTEKARSOCIETE-
TENS kärnområde, 
att vara en samlande 
aktör och den natur-
liga mötesplatsen för 
alla som arbetar med 

läkemedel och medicinteknik, har i hög 
grad präglat 2018. Antalet deltagare i 
våra kompetenshöjande aktiviteter ökar 
i en takt som tyder på en stor efterfrågan 
på kunskap, men även att vi har tolkat be-
hoven rätt och levererar relevant innehåll 
med hög kvalitet. Att vi är en nationell ak-
tör med elva geografiska kretsar som kan 
anpassa utbudet till de regionala behoven 
är en del i denna framgång. 

Under året presenterades en rad ut-
redningar där Apotekarsocieteten spelat 
en aktiv roll. Apoteksmarknadsutredningen 
resulterade under 2018 i en rad beslut 
varav ett avser utbildningsområdet där vi 
kommer att ta ansvar för att anpassa vårt 
utbud av kompetenshöjande aktiviteter. 
Under året tog vi initiativ till inrättandet 
av en samverkansgrupp för att stärka 
forskning kring apotekens roll för förbätt-
rad läkemedelsanvändning. Som en del 
i arbetet med att lyfta detta forsknings-
område delade Apotekarsocieteten ut ett 
stipendium till ett högintressant projekt 
som syftar till att göra apotekskunder 

V Ä L K O M M E N !

KARIN MEYER 
VD FÖR APOTEKARSOCIETETEN 

UNDER 2019 
kommer våra sats-
ningar på fördju-
pade samarbeten 
med andra aktörer 
i branschen att ut-
vecklas ytterligare. 
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A mer delaktiga i rådgivningen kring läke-
medel. 

Under året uppnåddes slutligen ett 
viktigt mål i Apotekarsocietetens på-
verkansarbete: det var i maj när riksda-
gen fattade beslut om att upphäva det 
undantag i läkemedelslagstiftningen som 
under 25 år gjort det möjligt att sälja och 
marknadsföra antroposofiska produkter 
som läkemedel – utan godkännande från 
Läkemedelsverket. Den nya lagstiftningen 
trädde i kraft den 1 juli och markerar 
således slutpunkten i en fråga som  
Apotekarsocieteten arbetat aktivt med 
under flera års tid.

Apotekarsocieteten har inom ramen 
för olika samarbeten också bidragit till  
att flera internationella kongresser kom-
mer att genomföras i Sverige under 2019 
och 2020. Vår satsning på att attrahera 
kongresser har gett resultat och bidrar 
till att ytterligare stärka Sveriges position 
inom life science-området. 

Med de starka resultaten från 2018  
i ryggen fortsätter vi att utveckla 
verksamheten för att möta fram- 
tidens kompetensbehov och befästa 
vår position som den naturliga  
mötesplatsen för alla som arbetar 
med läkemedel och medicinteknik.



Apotekarsocieteten är den moderna 
mötesplatsen för alla som arbetar 
med läkemedel eller medicinteknik. 
Genom att samla yrkespersoner 
inom hela läkemedelsområdet, 
från forskning till användning, får 
Apotekarsocieteten en unik position 
som oberoende plattform för ökad 
kunskap, informationsspridning och 
vetenskapligt utbyte mellan olika 
professioner.

Apotekarsocietetens vetenskap- 
liga sektioner och lokala kretsar  
erbjuder ett brett utbud av kompe-
tenshöjande aktiviteter runtom i 
landet, och genom Läkemedels- 
akademin anordnas kvalificerade 
utbildningar inom snart sagt varje 
del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står  
också bakom Läkemedelsvärlden,  
en oberoende nyhetskanal som  
bevakar hela läkemedelsområdet.

LÄKEMEDELS-  
VÄRLDEN.SE 

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

LÄKEMEDELS- 
AKADEMIN

DETTA ÄR  
APOTEKARSOCIETETEN: 

❉  

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 

Modern mötesplats
för växande bransch
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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. 

Antibiotikaresistens 
– ett globalt hot 

Antibiotikaresistens är ett av vår tids 
största hot mot folkhälsan. Antibiotika är 
en av de hörnpelare som modern sjukvård 
vilar på och många behandlingar vore inte 
möjliga utan ett effektivt infektionsskydd. 
Problemet är globalt och vi måste tillsam-
mans dels finna hållbara sätt att använda 
existerande antibiotika, dels ta fram nya 
antibakteriella behandlingar och vacciner 
som förebygger bakteriella infektioner. 
Apotekarsocieteten kan som oberoende 
part bidra till ökad kunskap om proble-
met och om hur vi alla kan samverka 
för att bromsa resistensutvecklingen.

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.



LÄKEMEDEL VAR I FOKUS för två av 2018 års No-
belpriser. I medicin eller fysiologi belönades immuno-
logerna James P. Allison och Tasuku Honjo för ”deras 
upptäckt av cancerbehandling genom hämning av im-
munförsvarets bromsmekanismer”, som det uttryck-
tes i motiveringen. Det är en i sanning banbrytande 
upptäckt som redan resulterat i effektiva behand-
lingar som bygger på att kroppens egna immunceller 
angriper och dödar cancerceller. Nobelpriset i kemi 
delades mellan Frances H. Arnold, George P. Smith 
och Sir Gregory P. Winter. Arnold, som tilldelades ena 
halvan av priset, har inte sitt primära fokus på läke-
medel, men hennes upptäckter inom riktad evolution 
av enzymer nyttjas bland annat för en mer miljövänlig 
tillverkning av kemiska substanser – som läkemedel. 
Smith belönades för att ha utvecklat fagdisplay, en 
metod där bakteriofager utnyttjas för att ta fram nya 
proteiner. Winter prisades för att han i sin tur an-
vände fagdisplay för riktad evolution av antikroppar 
för att framställa nya läkemedel. För detta förärades 
Winter redan 1994 Apotekarsocietetens Scheelepris. 
Fagdisplay har senare använts för att ta fram behand-
lingar mot autoimmuna sjukdomar och spridd cancer.

MEN UPPTÄCKTER AV nya sätt att behandla sjukdo-
mar ger inte med automatik ett nytt läkemedel. Ett 
avgörande steg på vägen är formulering, ett område 
där Sverige länge legat i framkant men på senare år 
tappat mark. Högkvalitativa högskoleutbildningar är 
förstås viktiga, men det krävs mer än så om Sverige 
ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen om 
forskningsinvesteringar. Mot denna bakgrund är  
Apotekarsocieteten mycket positiv till Swedish Drug 
Delivery Forum, en multidisciplinär forskningsplatt-
form som sjösattes under 2018. Initiativet sker i sam-
verkan mellan akademi och industri med finansiering 
från bland annat den statliga innovationsmyndig- 
heten Vinnova. 

Den sista januari 2018 avslutades Anders Lönn-
bergs uppdrag som life science-samordnare och i 
stället inrättades ett permanent life science-kontor. 
Apotekarsocieteten hade ett väl utvecklat samarbete 
med life science-samordnaren och har redan etable-
rat goda kontakter med det nya kontoret som leds av 
Jenni Nordborg.

Under året godkände den europeiska läkemedels- 
myndigheten 42 helt nya läkemedel varav flertalet 
inom onkologi. Kanske särskilt nämnvärda är de första 

CAR T-cellterapierna som godkändes, behandlingar 
där patientens egna immunceller tas ut och modi-
fieras genetiskt. När de modifierade T-cellerna förs 
tillbaka till patienten har de lärt sig att känna igen 
och döda cancerceller – ett behandlingskoncept som 
sannolikt kommer att kunna tillämpas på fler terapi-
områden under kommande år.

I BÖRJAN AV 2018 hade vi i Sverige ett utbrott av 
mässling. Utbrottet är en del av en olycklig interna-
tionell utveckling som visar på vikten av god vaccina-
tionstäckning. Problematiken försvåras av tvivelaktig 
ryktesspridning och så kallade ”fake news” om att 
vaccinationer skulle vara farligare än de sjukdomar de 
ska skydda mot. Apotekarsocieteten har under lång 
tid engagerat sig i kampen mot irrläror av detta slag.

Medicinsk användning av cannabis var även under 
2018 föremål för debatt, såväl vetenskaplig som poli-
tisk. I början av sommaren godkände den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA för första gången ett 
läkemedel där den aktiva substansen utvunnits ur 
Cannabis sativa. Läkemedlet innehåller cannabidiol 
(CBD) som till skillnad från tetrahydrocannabinol 
(THC) inte ger något rus eller hallucinogena effekter. 
Godkännandet avser behandling av Lennox-Gastauts 
syndrom och Dravets syndrom, två sällsynta och svåra 
former av epilepsi. 

I DANMARK OCH STORBRITANNIEN inleddes för-
sök med förskrivning av cannabis på recept. Här i Sve-
rige slog Läkemedelsverket redan under våren fast att 
produkter som innehåller cannabidiol ska klassas som 
läkemedel. Det innebär att de måste vara kontrollera-
de och godkända för att försäljning ska vara tillåten.

Riksdagen fattade under 2018 också beslut om 
införande av en nationell läkemedelslista. Även 
apotekens grunduppdrag förtydligas med krav på far-
maceutkompetens för receptexpediering. Apotekar-
societetens hållning har under hela arbetet varit att 
lyfta att apoteken är en del av hälso- och sjukvården 
och att apoteken ska förstärka förskrivarens intention 
vid läkemedelsbehandling.

6 | APOTEKARSOCIETETENS ÅRSBERÄTTELSE 2018 

O M V Ä R L D E N  2 0 1 8

Satsning på läkemedelsformulering ska 
återupprätta en global konkurrenskraft
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”Har jättestor nytta av
kursen i yrkessvenska”
– Kursen var väldigt nyttig för mig. Jag fick lära 
mig hur man lägger upp kundsamtal för att byg-
ga en relation och jag fick öva på många viktiga 
svenska ord och fraser som är centrala när man 
ska kommunicera i apoteksmiljö.

Nassim Alsalim, 34, kom till Sve-
rige från Syrien för tre år sedan 

och pratar redan utmärkt 
svenska. Hon utbildade sig 
till apotekare i Jordanien och 
hann arbeta i sitt hemland Sy-

rien i fem år innan kriget satte 
stopp för allt normalt liv. Full av 

framtidstro bygger hon nu upp en 
ny tillvaro i Halmstad med familjen som består 
av make och tre döttrar.

– Jag vill inte att min utbildning ska ha varit 
förgäves. Målet är självklart att arbeta som 
apotekare igen.

HÖSTEN 2018 DELTOG Nassim Alsalim i Läke-
medelsakademins kurs inriktad på kommunika-
tionsträning i yrkessvenska. Nu praktiserar hon 
på ett apotek i Halmstad, en kontakt som hon 
fick via kursledaren.

– Det känns jättebra att få vara på ett apotek 
igen. Det jag lärde mig på kursen har jag nytta 
av varje dag. 

Via Läkemedelsakademin lärde hon också 
känna andra apotekare från Syrien och nu har 
de bildat ett nätverk för att stötta varandra.

– Några är redan legitimerade i Sverige och 
kan komma med tips och goda råd för att ta sig 
in på den svenska arbetsmarknaden, säger hon.

Nassim Alsalim studerar just nu svenska på 
gymnasienivå och har planer på universitetsstu-
dier som förberedelse för det kunskapsprov hon 
behöver klara för att få svensk legitimation.

– Kommer jag inte in på universitetet satsar 
jag på att förbereda mig på andra sätt för pro-
vet. Jag håller alla dörrar öppna för att nå målet.

21–23 MARS 
EAHP, European Association of  
Hospital Pharmacists, håller sin  

årliga kongress i Sverige.
 

3 MAJ 
Riksdagen fattar beslut om att upphäva 
det undantag i läkemedelslagstiftningen 

som under 25 år gjort det möjligt att sälja 
och marknadsföra antroposofiska produk-
ter som läkemedel – utan godkännande 

från Läkemedelsverket.
 

24–25 MAJ 
Märit Johansson väljs om som ordförande 
vid Apotekarsocietetens fullmäktigemöte. 

Kristina Luthman och Conny Bogentoft 
utses till hedersledamöter och nya  

stadgar antas.

2–5 JULI 
Apotekarsocieteten, Uppsala universitet 

och LIF arrangerar ett välbesökt seminarium 
i Almedalen med rubriken ”Samhällsvär-

det av läkemedelsforskning”. 

16 AUGUSTI
Apotekarsocieteten föräras värdskapet för 
European federation for pharmaceutical 
sciences, EUFEPS, som 2020 ska hålla sin 

årliga kongress i Göteborg.
 

11 OKTOBER 
Läkemedelsakademin tecknar avtal  

med Learnster om en ny lärplattform.

13 DECEMBER 
Apotekarsocietetens stipendium för apo-
teksforskning delas ut till Karin Svensberg, 
verksam inom ämnesområdet samhälls-
farmaci vid Oslo Metropolitan University.

18 DECEMBER 
Samverkansprojektet PLATINEA  

(PLATtform för INnovation av Existerande 
Antibiotika) startar sitt arbete som får 

stöd av Vinnova.
Fotnot: Tack vare så kallade Främjandemedel från 
Arbets förmedlingen kunde Läkemedelsakademin  
under 2018 genomföra både grundläggande 
kommunika tionsträning och en påbyggnadskurs för 
totalt 150 nyanlända farmaceuter i sju olika städer.



           Farmakoterapi  
svenska & arabiska

Naturläkemedel Biobankslagen

ObesitasEgenvård

Antalet deltagare i Läkemedelsakademins uppskatta-
de utbildningar, symposier och kongresser steg med 
18 procent till nära 11 000 under 2018. 

– Det är glädjande att ökningen gäller både lärar-
ledda och digitala kurser, säger utbildningsansvariga 
avdelningschefen Hanna Rickberg.

Under 2018 introducerades flera nya utbildningar 
inom det medicintekniska området. En helt ny ut-
bildning, GMP i sjukvården, har också utvecklats för 
farmaceuter i vården, en växande yrkesgrupp. 

– Responsen på dessa nysatsningar har varit helt 
fantastisk. Det finns ett extra stort intresse i och med 
de nya regelverken för medicinteknik. 

Tack vare så kallade Främjandemedel från Arbets-
förmedlingen kunde Läkemedelsakademin under 
2018 genomföra både grundläggande kommunika-
tionsträning och en påbyggnadskurs för totalt 150 
nyanlända farmaceuter i sju olika städer.

Läkemedelsakademin har under året även sjösatt 
samarbeten med andra organisatio-
ner och företag. 

– Branschen blir allt bredare 
och rymmer ett växande antal 
yrkeskategorier varför samarbe-
ten blir allt viktigare för att kun-
na erbjuda kompetensutveckling 
till hela målgruppen.

Medieutrustningen i Apotekar-
societetens bibliotek har också moderniserats med 
bättre ljud samt ny streamingtjänst för att både 
föreningsaktiviteter och utbildningar/kurser ska ges 
optimala digitala förutsättningar.

Ett omfattande arbete har genom-
förts under 2018 för att förnya 
och modernisera de digitala 
utbildningarna i farmakoterapi 
(optimering av läkemedelsbe-
handling).

– Vi har arbetat tillsammans 
med kunderna för att få uppläg-
get så användarvänligt som möjligt, 
säger Fredrik Lundberg, utbildningsproducent för 
digitalt lärande vid Läkemedelsakademin.

Bland annat har strukturen anpassats efter kurs- 
deltagarnas arbetssituation genom att delas upp i fler 
och kortare avsnitt, och utbildningen går också att 
genomföra via mobiltelefon. 

Under 2019 sjösätts sex olika omarbetade kurser 
inom området farmakoterapi. Utbildningen riktar sig 
till farmaceuter och totalt erbjuder Läkemedels- 
akademin mer än 50 kurser inom just detta ämnes-
område.

– Det här är bara början på en satsning för att 
kunna erbjuda modernare kurser, säger Fredrik 
Lundberg. Ett stort arbete återstår vad gäller övriga 
utbildningar.

Totalt erbjuder Läkemedelsakademin 150 digitala 
kurser. Samtliga utbildningar, både lärarledda och 
digitala, ska nu successivt samlas på den nya lärplatt-
form som kommer att sättas i drift under 2019 – en 
process som kräver tid och noggrannhet.

Hanna Rickberg, utbildningschef Fredrik Lundberg, utbildningsproducent

Å R E T  S O M  G Å T T
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2 313 
deltagare  
på lärarledda 
utbildningar  77 

utbildnings- 
tillfällen

6 
utbildnings- 
områden

8 662 
deltagare 
på digitala 
utbildningar 

Kurser och utbildningar

”Utökade samarbeten  
och fler kurser digitalt”

”Nu omarbetas allt 
fler utbildningar”

Expeditionsförfattningar  
   på apotek

Digitala utbildningar  
Läkemedelsakademin erbjuder digitala utbildningar  

inom följande områden:
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Marie Eklund, verksamhetschef

En helt ny kombinerad mässa och konferens för 
yrkesverksamma i apoteksbranschen, Apoteksforum, 
genomfördes för första gången under 2018. Apoteks-
forum är en vidareutveckling av den tidigare mässan 
Apotek & Egenvård och kommer att arrangeras årli-
gen med en utställningsdel och en konferensdel med 
seminarier och föreläsningar.

Läkemedelsakademin är medarrangör av Apoteks-
forum och stod för programmet i konferensdelen där 
deltagarna bjöds på ny kunskap, inspiration, utveck-
ling och intressanta föreläsningar. Totalt lockade den 
nya satsningen 800 deltagare.

– Jag är både stolt och nöjd. Vi har fått många po-
sitiva kommentarer om programmet, säger Marie Ek-
lund, verksamhetschef vid Läkemedelsakademin och 
Föreningssupport. Mässor är ett utmanande område, 
men nischade arrangemang kan bli framgångsrika.

Särskilt uppskattat blev en programpunkt som 
fokuserade på hjärta-kärl. Många har också berömt 
att upplägget omfattat perspektiv 
från både förskrivare, apotek och 
kund.

– Vi vill erbjuda både det 
visionära och det mer konkreta, 
säger Marie Eklund. Alla ska få 
med sig något som direkt kan 
omsättas i praktisk handling på 
hemmaplan.

Ingrid Helander, chefredaktör

”Sakliga nyheter ska 
få rörligt material”
Ambitionerna är höga på den nätba-
serade nyhetskanalen Läkemedels-
världen. Redaktionen uppdaterar 
innehållet flera gånger per dag 
och producerar även ett nyhets-
brev två gånger i veckan.

– Vårt uppdrag är att förmedla 
sakliga nyheter på läkemedels-
området. Vi ska ha hög trovärdighet 
och vi ska helst vara först, säger chefredaktör Ingrid 
Helander. 

I början av augusti tillträdde rutinerade journalisten 
Helene Wallskär tjänsten som Läkemedelsvärldens 
medicinreporter och redaktör och ersatte då Sara 
Heyman som gått vidare till nya utmaningar.

Redaktionen har påbörjat ett utvecklingsprojekt 
med att ta fram rörligt material för Läkemedelsvärl-
den och i samband med det också gjort en genom-
lysning av den digitala närvaron. Under 2018 vidtogs 
vissa strategiska förändringar för att öka den ytterli-
gare. De första resultateten i form av färdiga filmer 
blev publika i början av 2019. 

Under året har Läkemedelsvärlden, på egen hand 
och i samarbete med Apotekarsocieteten, arrangerat 
ett antal möten under rubriken ”Kampen mot anti-
biotikaresistens”. De har varit välbesökta och väckt 
stort engagemang, och konceptet fortsätter även i år.

Ingrid Helander har under 2018 också modererat 
ett antal andra möten, bland annat om cannabis som 
medicin i Almedalen, om fake news och vacciner 
samt om beredskapen för EU:s nya förordning om 
serialisering av läkemedelsförpackningar som trädde 
i kraft i februari 2019. 

APOTEKARSOCIETETENS ÅRSBERÄTTELSE 2018 | 9 

”Apoteksforum  
– en lyckad ny satsning”

3 198 18 579 2 482 

Unika besökare per veckaDeltagare på Apoteksforum 2018 
Totalt antal deltagare

800



Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig

”Ökad uppmärksamhet  
i samtliga nyhetskanaler”

Karin Meyer, vd

”Ny fas i arbetet mot  
antibiotikaresistens”

Å R E T  S O M  G Å T T

– Våra nyheter har både synts mer och uppmärksam-
mats mer under 2018. Det gäller alla våra kanaler, 
säger kommunikationsansvariga Birgitta Karpesjö. 

Informationsspridningen har ofta knutits till Apote-
karsocietetens påverkansarbete, exempelvis när det 
gäller avskaffandet av särlösningen för antroposofiska 
produkter, en fråga som organisationen arbetat aktivt 
med sedan 2015. Här togs det slutliga riksdagsbe-
slutet i början av maj 2018. Även engagemanget i 
upprop och kampanjer för ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt och mot fake news har bidragit i det ökade 
nyhetsflödet. Det gäller förstås också organisationens 
profilfråga – antibiotikaresistens – där flera semi-
narier arrangerats med fokus på ökad kunskap och 
vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. 

Under året svarade Apotekarsocieteten på totalt 25 
remisser, ett arbete där kompetensen inom sektio-
nerna är avgörande. Det gäller bland annat Apoteks- 
marknadsutredningen och utredningarna Framtidens 
biobanker och Samordnad utveck-
ling för god och nära vård.

Ett minskat intresse för 
Apotekarsocietetens stipendier 
noterades under 2018. Totalt 
beviljades stipendier för åtta 
miljoner kronor, varav 1,2 miljo-
ner för post doc-vistelser utom-
lands. Den totala summan är lika hög 
som tidigare år, men nu fördelad på färre och större 
satsningar.

Ett arbete har nu inletts för att se över hur fler 
grupper kan få tillgång till stipendier, bland annat 
receptarier i vården.

– Vi har fått mycket gjort under 
2018, konstaterar Karin Meyer, 
Apotekarsocietetens VD. 

Föreningens arbete mot 
antibiotikaresistens har gått in i 
en ny fas, inte minst genom en-
gagemanget i PLATINEA där både 
akademi och industri medverkar 
med målet att på ett innovativt sätt 
få ut det mesta och det bästa ur befintliga antibioti-
ka. Förutom att vara en aktiv projektpart utgör Apo-
tekarsocieteten själva mötesplatsen för satsningen. 
Apotekarsocieteten har också anordnat seminarier 
och skrivit debattartiklar i ämnet.

Under året har Apotekarsocieteten också arbetat 
med att förbättra rådgivningskedjan, ett uppdrag 
inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin 
som ska avrapporteras under 2019.

– Många frågor uppkommer vid apoteksdisken, och 
då är det viktigt att farmaceuter och förskrivare har 
fungerande kommunikation och entydiga budskap, 
säger Karin Meyer.

Under Almedalsveckan arrangerade Apotekarsocie-
teten, Uppsala universitet och LIF ett välbesökt semi-
narium med rubriken ”Samhällsvärdet av läkemedels-
forskning”. Syftet var att uppmärksamma politiker 
och forskningsfinansiärer på att investeringar krävs 
genom hela utvecklingsprocessen.

–  Idag är det relativt lätt att få stöd för forskning 
på en lovande molekyl, men därifrån till ett färdigt 
läkemedel är vägen lång och intresset för att finansie-
ra detta arbete är betydligt mindre, säger hon. 
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Antal citeringar  
i media 199
Svensk Farmaci 22
Svenska Dagbladet 7
Helsingborgs Dagblad 5 
Följare i sociala medier
Facebook 4 540 
Linkedin 2 372
Twitter 4 570 

Antibiotikaresistens 
Rådgivningskedjan 
Registerforskning  
Från molekyl  
till produkt 

Här syntes vi Apotekarsocietetens profilfrågor 



”Förbättrat medlemskap  
– och ännu rikare utbud”

”Vi kan erbjuda helhet  
och bryta upp stuprör”

Antal
ansökningar 
2018:
983

8
miljoner 

varav 4 till post 
doc-vistelser 

utomlands.

Av stipendiekommittéerna  
beviljade stipendier inkl. IF:s stiftelse

277 beviljade 
ansökningar
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Annika Lundvall, projektadministratör

Å R E T  S O M  G Å T T

Under 2018 fattades beslut om att ytterligare förbätt-
ra medlemserbjudandet. Från och med 2019 ingår 
medlemskap i både en krets och en sektion i Apotekar-
societetens grundmedlemskap.

Tanken är att öka utbytet och det intellektuella 
flödet mellan kretsarna och de vetenskapliga sektio-
nerna.

– Inom kretsen kan man påverka i närområdet 
och vårda sitt lokala nätverk, medan sektionerna är 
indelade efter de specialistområden som ryms inom 
vår bransch, säger Annika Lundvall, koordinator på 
Föreningssupport. Sektionerna anordnar träffar, kurser 
och symposier och det är också där man kan vara med 
och påverka lagstiftningen inom sitt område genom att 
bidra till remissyttranden.

Medlemsantalet i Apotekarsocieteten ligger nu på 
drygt 5 200. De flesta nya tecknar sig för medlemskap i 
samband med aktiviteter, men även kampanjer i socia-
la medier bidrar till att profilera organisationen.

– Många får tips om oss via kollegor 
som berättar om vårt rika utbud, 
säger Annika Lundvall.

De arrangemang som lockar 
flest deltagare rör ämnen som 
vacciner, frågor kring antibioti-
karesistens, medicinteknik och 
den nya datalagstiftningen GDPR. 
Hösten 2018 bjöd på extra många 
aktiviteter där ett stort antal engagerade medlemmar 
deltog.

Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare 

Arbetet med att höja Apotekarsocie-
tetens vetenskapliga profil drivs av 
den vetenskapliga sekreteraren 
Lisa Bandholtz. Till sin hjälp har 
hon organisationens sektioner 
och det vetenskapliga rådet som 
bland annat har till uppgift att 
öka synligheten för frågor med 
anknytning till framtidens forskning 
inom läkemedelsområdet. Rådet fick under året  
två nya medlemmar: Fredrik Almqvist, professor i 
organisk kemi, Umeå universitet och Ulrika Gillespie, 
Akademiska sjukhuset som är disputerad i klinisk 
farmaci. 

Antalet förfrågningar om att delta i vetenskapliga 
sammanhang ökade under 2018, inte minst sådana 
med koppling till Apotekarsocietetens stora satsning 
på informationsspridning och kunskapsförmedling 
kring antibiotikaresistens.

– Många uppskattar att vi ser till helheten, från 
forskning till tillverkning, säger Lisa Bandholtz.  
Resistens är ett reellt hot som engagerar många  
och vi kan driva utvecklingen framåt genom att  
bryta stuprörstänkandet.

Karin Svensberg, verksam inom ämnesområdet 
samhällsfarmaci i Oslo, fick under senhösten ta emot 
Apotekarsocietetens stipendium för apoteksforskning 
– ett konkret exempel på nya vetenskapliga initiativ.

Under 2018 kom Lisa Bandholtz också vidare i sina 
ambitioner att locka fler yngre forskare, även medici-
nare och biomedicinare, till organisationen. Nu märks 
en kraftfull ökning av antalet medlemmar verksamma 
inom forskning och utveckling.
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Medlemmar och aktiviteter 
Aktiviteter som anordnas centralt och i kretsar  

och sektioner samlade 4 375 deltagare.

5 241
Så många personer var medlemmar 2018.



Anna Montgomery 
Utredare på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  
och ordförande i Sektionen för öppenvårdsfarmaci, 
Apotekarsocieteten

– Jag uppskattar Apotekarsocietetens seminarier 
som alltid känns aktuella och intressanta. Att få nya 
perspektiv på olika läkemedelsfrågor och ha spänstiga 
samtal med branschkolleger är stimulerande!

Anna Montgomery, disputerad apotekare, är utre-
dare på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och 
har arbetat i den statliga Nya apoteksmarknadsutred-
ningen. En av de frågor hon brinner för är att dra stör-
re nytta av det läkemedelskunnande som finns hos 
öppenvårdsapotekens farmaceuter för 
att förbättra läkemedelsanvändningen. 
Frågan om apotekspersonalens kom-
petens lyftes också i utredningen.

– Apotekarsocieteten är en viktig 
aktör för apoteksfarmaceuters kom-
petensutveckling och som pådrivan-
de kraft så att mer forskning sker på 
apoteksområdet.

ANNA MONTGOMERY HAR NYLIGEN valts till 
ordförande i Sektionen för öppenvårdsfarmaci och är 
engagerad i Apotekarsocietetens samverkansgrupp 
för apoteksforskning, men har varit medlem i Apote-
karsocieteten sedan studietiden.

– Jag har haft stor glädje av mitt medlemskap. Mitt 
nätverk har utökats och jag har fått stipendier för att 
ta del av utvecklande kurser och åka på intressanta 
konferenser.

– Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet är 
helt fantastisk. Här finns både djup och bredd!

Johan von Heijne, molekylärbiolog 
och MBA (Master of Business Admi-
nistration) med lång erfarenhet från 
industrin, uppskattar den möjlighet till 
vidareutbildning och förkovran som  
Läkemedelsakademin erbjuder. Nu  
satsar han på att engagera sig inom  
Apotekarsocietetens Sektion för medicin- 
teknik, ett av hans specialområden.

Johan von Heijne har en bakgrund som VD på 
flera biotech-företag och har även arbetat på bland 
annat Pharmacia och GE Healthcare. Nu är han 
konsult och erbjuder stöd till såväl företagsledningar 
och styrelser som till investerare. Uppdragen kan 
handla om produktutveckling, affärsprojekt och 
strategiarbete.

– Utbildningsbehovet är stort, konstaterar han. Jag 
ser ofta bristande kunskap om regulatoriska frågor 
på ledningsnivå, och det gäller både i små och stora 
bolag. Det här är en utmaning nu när de medicin-
tekniska ramverken ändras och kraven ökar på bland 
annat kvalitetssystem och patientsäkerhet.

Johan von Heijne beskriver Apotekarsocieteten 
som en handlingskraftig förening.

– Det är en bred organisation där man inte bara 
pratar om framtiden utan agerar väldigt tydligt. 
Det gillar jag, det är i sådana sammanhang man vill 
engagera sig.

Sophia Ceder 
Biomedicinare och doktorand vid Institutionen för  
onkologi-patologi på Karolinska Institutet 

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.
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”Fantastiskt bra event
om olika karriärvägar”

– Apotekarsocietetens arrangemang för unga forskare 
om olika karriärvägar har varit fantastiskt bra. 
Jag har lärt mig massor och fått upp ögo-
nen för ett antal olika alternativ som kan 
bli aktuella efter min disputation.

Sophia Ceder är biomedicinare och 
doktorand vid Institutionen för onkologi- 
patologi på Karolinska Institutet. Hon 
närmar sig slutet av doktorandtiden och 

”En viktig pådrivande kraft 
för mer apoteksforskning”

”Gillar att det inte bara är 
prat – det är action också!”
Johan von Heijne 
Molekylärbiolog och ekonom, verkställande  
direktör för Pharm Assist Sweden AB

t



Lisa Larsson 
Expert på SDV, Skånes digitala vårdsystem och nyvald 
ledamot i styrelsen för Sektionen för sjukvårdsfarmaci, 
Apotekarsocieteten

– De historiska vingslagen är viktiga, men jag uppskat-
tar också att Apotekarsocieteten har följt med sin tid 
och att verksamheten anpassats till hur vår profession 
ser ut idag. Här finns något för alla!

Lisa Larsson har nyligen lämnat tjänsten som chefs-
apotekare vid Skånes Universitetssjukhus och gått in 
som expert på läkemedelsförsörjning i det omfattan-
de projektet SDV, Skånes digitala vårdsystem.

EN SPLITTRAD IT-MILJÖ ska ersättas av 
en gemensam modern digital platt-
form och Lisa Larsson ser fram emot 
att delta i det mest omfattande 
förnyelsearbetet i Region Skånes 
historia. Hon har också nyligen 
valts in i styrelsen för Sektionen för 
sjukvårdsfarmaci och hoppas hinna 
engagera sig även här.

– För mig har det alltid varit självklart att vara med-
lem i Apotekarsocieteten. Det är viktigt att det finns 
en neutral plattform för alla som har delvis liknande 
uppdrag men arbetar inom olika företag eller myndig-
heter.

Hon sätter också stort värde på utbildningsverk-
samheten och har själv förkovrat sig inom ramen för 
Läkemedelsakademin.

– Det är faktiskt så enkelt att det behövs en or-
ganisation som driver läkemedelsfrågor, säger Lisa 
Larsson.

– Under min doktorandtid hade jag stor nytta av 
Apotekarsocietetens stipendier som gjorde 
att jag kunde åka på konferenser och 
få tillgång till hela det internationella 
farmaceutsamfundet. Den här forsk-
ningsfinansieringen är väldigt viktig!

Jonas Fagerberg är senior läke-
medelsformulerare på Disruptive 
Materials i Uppsala och nyvald ledamot 
i styrelsen för Sektionen för läkemedels-
formulering där även läkemedelstillverkning och 
processutveckling är centrala ämnen. Medlem har 
han varit sedan studietiden för 15 år sedan.

– Jag ser verkligen fram emot att engagera mig. 
För mig har organisationen tre avgörande ben att stå 
på – som opinionsbildare, kunskapsförmedlare och 
forskningsfinansiär. Apotekarsocieteten har lyck-
ats visa på vikten av farmaceutisk kompetens, det 
uppskattar jag.

Även efter disputationen var det Apotekarsocie-
tetens stipendier för post doc-vistelser utomlands 
som gav Jonas Fagerberg möjlighet att utvecklas 
som självständig forskare, något han har stor nytta 
av även i sin nuvarande karriär i industrin. 

Jonas Fagerberg framhåller också Läkemedels- 
akademins viktiga uppgift att fortbilda farmaceuter 
och att introducera andra yrkesgrupper i fältet.

– Jag värdesätter även kretsarnas och sektioner-
nas arrangemang. Utöver social samvaro finns här 
mycket kompetensutveckling att hämta.

M E D L E M S R Ö S T E R
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”Självklart för mig  
att alltid vara medlem”

”Forskningsfinansieringen 
viktig för hela min karriär”
Jonas Fagerberg 
Läkemedelsformulerare på Discruptive Materials 
och ledamot i styrelsen för Sektionen för läkeme-
delsformulering, Apotekarsocieteten

har efter bara något års medlemskap en klar bild av 
nyttan med en mötesplats som erbjuder hela bredden 
av nätverkande, fortbildning, aktuella seminarier och 
vetenskapliga arrangemang.

– Min forskning är preklinisk och jag lutar lite åt en 
fortsatt karriär i industrin där jag kan få nytta av min 
akademiska bakgrund, och kanske snabbare får se re-
sultat för patienterna. Apotekarsocieteten har gett mig 
större insikt i vilka karriärmöjligheter som finns och vad 

olika positioner innebär. Nu håller jag koll på organisa-
tionens nyhetsbrev för att inte missa något!

Samtidigt som hon stortrivs i sin dagliga forsknings-
miljö är hon väl medveten om kraven att som forskare 
dra in sina egna anslag.

– Oavsett inriktning är den här typen av event för 
yngre akademiker oerhört värdefulla. Dessutom är 
det väldigt sympatiskt att man kan söka olika typer av 
stipendier.

t



Överst:
Kristina Sparreljung, ledamot
Johan Olofsson, ledamot
Joakim Söderberg, ledamot
Claes Post, ledamot 
Mitten: 
Karin Meyer, vd
Johanna Wikman, ledamot
Torkel Gren, ledamot
Nederst: 
Märit Johansson, ordförande 
Gunilla Andrew-Nielsen, ledamot 
Mats Larhed, ledamot
Saknas:
Maria Palmetun-Ekback, ledamot
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Tack till våra 
förtroendevalda 
Valberedning 
Claes Jagensjö, sammankallande
Pia Frisk, ledamot
Matts Balgård, ledamot 
Sofia Mattsson, ledamot
Lars-Åke Söderlund, ledamot 

Revisorer 
Auktoriserade 
Frida Gårdenknut, ordinarie 

Förtroendevalda revisorer 
Robert Burman, ordinarie
Thomas Beck, suppleant 

Förvaltningsråd (kapitalförvaltningsråd)
Karin Meyer, ordförande
Jan-Olov Olsson, ledamot
Hans Sievertsson, ledamot
Lars Bennbom, ledamot 

SEKTIONER
Farmacihistoria 
Anders Cronlund, ordförande
Claes Wallén, ledamot
Ulla Beckman Sundh, ledamot 
Åke Arvidsson, ledamot 
Ola Flink, ledamot
Bo Ohlson, ledamot

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

Farmakokinetik och  
läkemedelsmetabolism 
Johanna Haglund, ordförande
Maria Kjellsson, ledamot
Pawel Baranczewski, ledamot
Gunilla Huledal, ledamot
René Bouw, ledamot 
Anna Nordmark, ledamot 
Rasmus Löfmark, ledamot 
Elin Karlsson, ledamot 
Jenny Aasa, ledamot 
Suzanne Iverson, ledamot
Lisa Bandholtz, adjugerad

Läkemedelsformulering 
Brita Rippner Blomqvist, ordförande
Erik Björk, ledamot 
Sofia Mattsson, ledamot 
Nicolaas Schipper, ledamot 
Agneta Larhed, ledamot
Sitaram Velaga, ledamot
Susanna Abrahamsen-Alami, ledamot
Stefan Ulvenlund, ledamot 
Christine Wegler, studentrepresentant
Lisa Bandholtz, adjugerad 
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F Ö R T R O E N D E V A L D A

Medicinteknik 
Micael Johansson, ordförande
Ulf Ellerfelt, vice ordförande
Erik Djäken, ledamot 
Peter Landvall, ledamot 
Ann-Catrin Petersson Olmås, ledamot 
Karl-Gustav Strid, ledamot
Mats Ohlson, ledamot
Peter Löwendahl, ledamot
Elin Karlberg, adjugerad
Hanna Rickberg, adjugerad 

Regulatory Affairs 
Marianne Andersson, ordförande
Anna Berggren, ledamot 
Ifeoma Asiegbu, ledamot
Alexandra Palmqvist, ledamot
Erika Petersson, ledamot 
Åsa Holmgren, ledamot 
Lia Uppfeldt, ledamot 
Gabrielle Rosenberg, ledamot 
Eva Ågren, ledamot
Sylvia Packham, adjugerad 

Sjukvårdsfarmaci 
Matts Balgård, ordförande 
Johanna Orraryd, ledamot
Magnus Munge, ledamot 
Jamal Feghhi, ledamot 
Annika Behre, ledamot 
Ulrika Gillespie, ledamot 
Zahra Shah-Shahid, ledamot
Johanna Wikman, ledamot
Annika Tengvall, adjugerad 

Tillverkning och kvalitetssäkring 
Per Nilsson, ordförande 
Alexandros Tsogias, ledamot
Anne Fladvad, ledamot 
Lena Carlsson Nordh, ledamot 
Tor Gråberg, ledamot 
Barbro Åström, ledamot 
Sylvia Packham, adjugerad 
Lisa Johansson, adjugerad  

Öppenvårdsfarmaci 
Lars Rönnbäck, ordförande
Maria Mårfält, ledamot
Christina Ljungberg Persson, ledamot
Emil Andreasson, ledamot
Louise Skalin, ledamot
Bodil Lidström, ledamot
Paulo Mukooza, ledamot
Inger Näsman, ledamot
Annika Tengvall, ledamot 

KRETSAR
Gävleborgs Dala 
Susanne Brouneus, ordförande
Helen Sjöberg, ledamot
Madeleine Björklund, ledamot 
Josefine Carlsson, ledamot 
Anna Tjust Gammer, ledamot 
Hans Elg, ledamot 
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Nedre Norrland 
Vilande

Norra Mälarkretsen 
Sara Massena, ordförande
Marie Svanström, vice ordförande 
Johanna Henriksnäs, ledamot 
Agnieszka Madej, ledamot 
Ulf Ellerfelt, ledamot 
Linda Lindkvist Kjellin, ledamot 
Bengt Persson, ledamot 

Närke Värmland
Magnus Olsson, ordförande 
Hans Kjellsson, ledamot 
Sara Fors, ledamot 
Hugo Nilsson, ledamot 
Margareta Malecka Pettersson, 
ledamot 

Skånska 
Pia Sundberg, ordförande
Tommy Westerlund, ledamot
Mitra Karimi, ledamot
Linnea Olofsson, ledamot 
Catharina Andersson, ledamot
Katia Agha, ledamot 
Cornelia Lindström, ledamot 

Stockholm 
Anna Eriksson, ordförande
Kristofer Katkits, ledamot
Anna Olsson, ledamot
Jessica Ridell, ledamot
Emma Dahlén, ledamot
Alice Hörnell, ledamot
Per Boström, ledamot 
Annika Löwenberg, ledamot 
Pia Frisk, ledamot 
Claes Jagensjö, ledamot

Sydöstra 
Under uppstart 

Västgöta 
Peter Larsson, ordförande
Stig Gleisner, ledamot
Elma Nuhic, ledamot 
Sara Bobeck, ledamot 
Mikaela Hovbrink, ledamot 

Västra 
Michael Nyman, ordförande
Sara Sjöberg, vice ordförande 
Ann-Mari Eriksson, ledamot 
Ajdin Jakupovic, ledamot 
Helle Håkonsen, 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

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
Tina Wolmeryd, ledamot
Ingegerd Dalfelt, ledamot 
Louise Lunt, ledamot
Anna Christiansson, ledamot
Hanna Rickberg, adjugerad

Läkemedel för djur 
Carin Svensson, ordförande
Bitte Ljungström, ledamot 
Petra Laveno, ledamot 
Elisabet Friede, ledamot 
Maria Krüger Eriksson, ledamot
Frida Wallentin, adjugerad  

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
Lisa Bandholtz, adjugerad  

Läkemedelsinformation 
Kia Rönngard, ordförande
Elisabeth Helgesson, ledamot
Andrea Åhlin, ledamot 
Catharina Hellgren Claesson, ledamot 
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ULLMÄKTIGE, det vill säga 
våra medlemmar, tog i maj 
2018 ut riktningen och 
sjösatte den verksamhets-
plan som har utarbetats med 
hjälp av hela organisationen 
– medlemmar, förtroende-

valda, personal och ledning på kansliet. 
Planen gäller alla – våra kretsar, sektio-
ner, intressegrupper, kansli samt Läkeme-
delsakademin och Läkemedelsvärlden. 

Apotekarsocietetens nya styrelse, 
nu med ännu bredare kompetensbas än 
tidigare, har under året haft åtta sam-
manträden. Ett stort fokus har lagts på 
hur organisationens kapitaltillgångar 
ska förvaltas, de långsiktiga riktlinjerna 
har förtydligats för att säkra att nivån på 
uttagen är hållbara över tid. 

Styrelsen har också med stor vånda 
beslutat att lägga ned den under många 
år så framgångsrika och viktiga Läkeme-
delskongressen. Det satt långt inne, men 
ibland måste man inse att ett koncept 
spelat ut sin roll och istället lägga kraft 
och resurser på nya aktiviteter som ligger 
mer rätt i tiden. 

Under året har vi arbetat målmedve-
tet med att utvecklas till en starkare och 
tydligare mötesplats och en kompetens-
höjande aktör för professionellt verk-

MÄRIT JOHANSSON 
ORDFÖRANDE

FO
TO

: M
AR

GA
RE

TA
 B

LO
O

M
 S

AN
DE

BÄ
CK

 

F

O R D F Ö R A N D E
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”En organisation  
med momentum”

samma inom läkemedelsområdet i hela 
landet. Vi har etablerat nya mötesplatser 
och stärkt vår digitala närvaro med ännu 
fler webbaserade utbildningar som ökat 
tillgängligheten. Genom att också satsa 
på vetenskapliga frågor och arrangera 
internationella kongresser agerar vi 
kraftfullt även på den globala arenan. 
Våra stipendier möjliggör dessutom för 
många att delta i kurser och konferenser 
både nationellt och internationellt.

Apotekarsocieteten har också ökat 
samverkan mellan professioner och  
intressenter inom hela kedjan – från  
utveckling till användning inom både  
läkemedel och medicinteknik. Genom 
tvärprofessionellt och multidisci-
plinärt samarbete ökar möjlig-
heten till bättre och effektivare 
läkemedelsbehandling. Vi har 
visat att vi menar allvar med vår 
kraftsamling mot antibiotika- 
resistens genom en rad olika 
aktiviteter. 

Det sjuder av aktivitet i 
Apotekarsocieteten och jag 
kan intyga att det är oerhört 
stimulerande att leda en 
organisation präglad av  
professionalitet, engagemang 
och momentum.

UNDER 2019 
ökar Apotekar-
societetens att-
raktion eftersom 
medlemmarna 
agerar ambassa-
dörer och sprider 
kunskap om våra 
profilfrågor.



Å R E T  I  S I F F R O R

NYCKELTAL 2018 

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 5 241 
medlemmar. Föreningen har arbetat enligt 
den verksamhetsplan för 2018–2019, som 
beslutades vid fullmäktige i maj 2016. 

Resultatet för 2018 uppgick till -3,8 mkr 
(2017 6,3 mkr). Det egna kapitalet uppgick 
vid årets slut till 238,8 mkr (2017 242,5 mkr). 

LÄKEMEDELSAKADEMIN I STOCKHOLM AB
Bolagets verksamhet omfattar utbild- 
ningar och arrangemang av temadagar  
och symposier inom läkemedelsområdet 
och därtill liggande medicinteknik, utgiv-
ning 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- 
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utbildning på läkemedelsområdet och 
genomförde under året, i egen regi och i 
samverkan med andra aktörer, utbildningar, 
kongresser och symposier för sammanlagt 
10 985 deltagare. Bokförsäljningen av i 
förlagsverksamheten utgiven litteratur har 
fortsatt men är minskande. Nettoomsätt- 
ningen uppgick till 15,2 mkr. Verksam- 
hetens underskott om 6,6 mkr täcktes med 
ett driftsbidrag från moderbolaget till samma 
belopp. 

STIFTELSER OCH FONDER 
Det sammanlagda värdet av nettotillgång-
arna i de av Apotekarsocieteten förvaltade 
stiftelserna uppgick vid årets slut till 235,9 
mkr, inklusive IF:s stiftelse för farmacevtisk 
forskning men exklusive stiftelsen NEPI  
(Stftelsen Nätverk för läkemedelsepidemio- 
logi). 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 årsredovis-
ning i separat bilaga.



ANNUAL REPORT 

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

Swedish  
Pharmaceutical 
Society 2018
A TOTAL OF 10 975 PEOPLE  persons parti-
cipated in educational activities provided 
by the Swedish Academy of Pharmaceuti-
cal 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 
the concept with courses streamed in 
real-time to multiple localities has been 
established. In addition, 4 375 individu-
als attended evening lectures and other 
activities arranged by local divisions and 
scientific sections. 

During 2018, 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. Two new courses 
in communication for pharmacists, basic 
level as well as advanced, attended 150 
people in seven different cities. Extensive 
work has been carried out during the 
year to renew and modernize the digital 
courses in pharmacotherapy. In order to 
be able to offer a modern digital educa-
tion environment, the Swedish Academy 
of Pharmaceutical Sciences has decided to 
switch to a new learning platform.

Antibiotic resistance has been an 
important focus area during the year, and 
4 seminars have been organized related 
to this. The society is also member in a 

number of antibiotic resistance networks 
where PLATINEA (PLATform for INnova-
tion of Existing Antibiotics) is one. The 
PLATINEA collaboration platform  aims 
to optimize the use of existing antibiotics 
and to secure the accessibility of impor-
tant antibiotics.

In 2018, the society also bestowed the 
Rosenö Award for dissertation of the year 
to Emilie Schindler, Uppsala University. In 
addition, 3 awards were distributed in the 
field of patient information. Scholarships 
amounting to SEK 8 million were distri-
buted to 277 individuals for continuing 
education and research. 

On October 9-10, the new event Apo-
teksforum was attended by 800 people.
 
A SCHOLARSHIP  in the field of pharmacy 
practice research of SEK 150 000 was 
awarded to Karin Svensberg, OsloMet, 
Oslo Metropolitan University.

The society’s news website, Lakeme-
delsvarlden.se, had approximately 18 579 
visitors per week, an increase of 46 per 
cent from the previous year. Increased ef-
forts on external communication yielded 
media coverage of the organisation on 
199 occasions during the year and 4 540 
followers on Facebook, 2 372 on Linkedin 
and 4 570 on Twitter. 

The financial result of the Society was 
a solid MSEK -3.8 and according to plan 
with an estimated total equity financing 
of MSEK 239. The number of members 
amounted to 5 241.
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