
 
 
 
 

   
 

 

Verksamhetsberättelse Sektionen för 
Läkemedelsformulering 2019 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, dvs från den 2018-12-15 till 
den 2019-11-15. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 248 i augusti 2019 (252 i november 2018). 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande: Sofia Mattsson 
Ledamöter: Brita Rippner Blomqvist, Erik Björk, Co Schipper, Stefan Ulvenlund, Agneta Larhed, Susanna 
Abrahmsén-Alami, Jonas Fagerberg, Signe Klinting, Rydvikha Govender 
Adjungerade ledamöter: Lisa Bandholtz 
 
Ledamöter i fullmäktige: Brita Rippner Blomqvist, Erik Björk 
Suppleanter i fullmäktige: Sofia Mattsson, Co Schipper 
 
Valberedning (sammankallande): Andreas Hugerth 
Valberedning (ledamöter): Christina Erixon, Anette Larsson 
 
Styrelsearbetet 
Styrelsen har hållit sex protokollförda styrelsemöten under verksamhetsperioden, varav två fysiska möten i 
Stockholm och fyra telefonmöten.  
 
I samband med årsmötet 2019 ges sektionens medlemmar möjlighet att lämna förslag på aktiviteter som 
de önskar att sektionen anordnar. 
 
Genomförda aktiviteter 

Aktivitet Datum Antal deltagare Ev kommentarer 
Therapeutic proteins: Focus on 
Analysis and Formulation 

2019-02-05-
2019-02-06 

Ca 50 Arrangerades i samarbete 
med Sektionen för 
läkemedelsanalys och 
Läkemedelsakademin 

Läkemedelsformulerare och 
biofarmaceuter mot nya 
horisonter 

2019-02-04 Ca 30 Sektionskväll på AZ i Mölndal 

Nordic Precision Medicin Forum 2019-03-18-
2019-03-19 

Ca 200 Apotekarsocieteten var 
medarrangör och vår sektion 
arrangerade en session med 
temat Drug development for 
precision medicine 

Levande mikroorganismer som 
läkemedel 

2019-04-04 Ca 30  Sektionskväll på RISE i 
Södertälje 



 
 
 
 

   
 

 

7th Symposium on solid oral 
dosage forms 

2019-04-07-
2019-04-09 

Ca 70 Internationellt symposium 
som arrangerades i samarbete 
med Läkemedelsakademin 

 
En planerad aktivitet kring OrBiTo-projektet (Innovative Tools for Oral Biopharmaceutics) som skulle ha 
arrangerats i Uppsala i maj fick ställas in p.g.a. för få deltagare. OrBiTo var ett europeiskt samarbete mellan 
myndighet, industri och akademi med fokus på utveckling av nya verktyg för utveckling och utvärdering av 
orala läkemedelsformuleringar.  
 
Deltagande i centrala aktiviteter och möten 
Sofia Mattsson deltog på ordförandekonferensen 1-2 februari och på sektionsrådet 1 september 2019 i 
Stockholm.  
 
Övrigt 
Sektionen har tagit en paus i utdelningen av GaBi-priset. Avsikten är att återuppta priset när vi hittat former 
för att nå målsättningarna med ett pris för årets bästa avhandling inom formuleringsområdet. 
 
Sofia Mattsson representerar sektionen i organisationskommittén för EUFEPS som arrangeras i Göteborg 
15-17 juni 2020. 
 
Stefan Ulvenlund och Susanna Abrahmsén-Alami deltar i organisationskommittén för excipientdagen. 
Planeras att genomföras i Stockholm mars 2020. 
 
Sofia Mattsson är ordförande i ordförande i Apotekarsocietetens stipendiekommitté för forskning och 
utveckling samt ledamot i valberedningen för APS styrelse. 
 
Susanna Abrahmsén-Alami deltar i organisationskommittén för Scheele-symposiet som arrangeras den 28 
november 2019. 
 
Erik Björk är med i kommittén för Scheele-priset. 
 
 
 
Sofia Mattsson 
Umeå 2019-10-10 

Ordförande i Sektionen för läkemedelsformulering  
  

 


