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 VD OM ÅRET SOM GÅTT OCH DET SOM KOMMER 

”En stark aktör mot  
antibiotikaresistens”

U HAR VI lämnat 
ytterligare ett årtion-
de bakom oss och för 
Apotekarsocieteten på-
börjas därmed det 25:e 
decenniet som stark 

och trovärdig aktör inom life science- 
området. Att vi lyckats kombinera vår 
anrika historia med ett modernt format 
och utbud av aktuella och kompetenshö-
jande aktiviteter blir tydligt då vi även 
2019 ser ett stort intresse för våra olika 
arrangemang. 

Under flera år har vi aktivt drivit 
frågan om en permanent departements- 
överskridande funktion för life science- 
området i Sverige, något som blev 
verklighet under året då ett nationellt 
life science-kontor inrättades inom 
Regeringskansliet. Den snabba utveck-
lingen med nya tekniker och läkemedel 
kräver också parallell utveckling av alla 
ämnesområden inom läkemedelsutveck-
ling för att säkra att kompetens finns i 
Sverige. Detta kräver satsningar både 
inom forskning och utbildning som vi lyft 
till life science-kontoret och till utbild-
ningsdepartementet. För att säkerställa 
kompetensutveckling har vi även inlett 
ett nordiskt samarbete inom ramen för 
Nordplus Horizontal.

Läkemedelsakademin har under året 
vidareutvecklat och moderniserat de 
digitala utbildningarna inom egenvård 
och farmakoterapi. Dessa områden är 
viktiga för att trygga kompetensen bland 
medarbetarna på apoteken, så att de kan 
leva upp till sitt grunduppdrag vad gäller 
säker och kostnadseffektiv läkemedelsan-
vändning. Vår utveckling av lättillgängliga 

V Ä L K O M M E N !

KARIN MEYER 
VD FÖR APOTEKARSOCIETETEN 

UNDER 2020 
kommer våra sats-
ningar på digital 
utbildningsproduk-
tion och på att stär-
ka vår plats som 
medlemsorganisa-
tion att utvecklas 
ytterligare. 
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N och pedagogiska digitala utbildningar 
kring läkemedelsanvändning vill vi gärna 
sprida till andra professioner som också 
hanterar läkemedel inom hälso- och 
sjukvården.

Den fortsatta ökningen av antibiotika-
resistens utgör ett allvarligt hot mot den 
globala folkhälsan och Apotekarsocieteten 
har ytterligare stärkt sin ställning som en 
viktig aktör inom detta område. Genom ett 
aktivt arbete tillsammans med nio andra 
organisationer i det Vinnova-finansierade 
projektet PLATINEA bidrar vi till en bättre 
användning av befintliga antibiotika. 
Under året har flertalet av våra kretsar 
och sektioner runt om i landet genomfört 
kompetenshöjande aktiviteter kring anti-
biotikaresistens, vilket visar på nationell 
räckvidd via våra medlemmar. Genom en 
rad publicerade artiklar där vi understry-
ker vikten av ett internationellt politiskt 
ledarskap för att driva det långsiktiga 
arbetet mot antibiotikaresistens har  
Apotekarsocieteten även varit en stark 
röst i samhällsdebatten under året.

Under 2019 förstärkte Apotekar- 
societeten samarbetet med andra  
organisationer kring både aktiviteter 
och opinionsarbete. Tillsammans 
med de övriga 33 aktörerna i initia-
tivet Agenda för hälsa och välstånd 
fortsätter vi arbetet med att  
förbättra förutsättningarna för  
medicinsk forskning, vård och  
företagande i Sverige, och genom 
vårt engagemang i det årliga mötet 
Nordic Precision Medicine Forum 
bidrar vi till att lyfta området i 
en nordiskt gränsöverskridande 
kontext.



Apotekarsocieteten är mötesplatsen 
för alla som arbetar med läkeme-
del eller medicinteknik. Genom att 
samla yrkespersoner inom dessa 
områden, från forskning till använd-
ning, får Apotekarsocieteten en unik 
position som oberoende plattform 
för ökad kunskap, informationssprid-
ning 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 

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

Framtidens läkemedel
Modern läkemedelsutveckling känneteck-
nas av snabba innovationsprocesser där 
helt nya tekniker och läkemedel når patien-
ten. Några av trenderna är nya typer av tera-
peutiska små molekyler, allt fler biologiska 
läkemedel, stora satsningar inom cell- och 
genterapi samt individualiserad läkeme-
delsbehandling. Mot bakgrunden av detta 
krävs fokus på hela utvecklingskedjan från 
upptäckt till produkt. Apotekarsocieteten 
bidrar genom sina vetenskapliga sektio-
ner med kunskap om vilken kompetens 
som krävs för att Sverige ska bibehålla och 
stärka sin position inom dessa forsknings-
områden. 

Apotekens roll
Apoteken är en viktig del i läkemedelsked-
jan och spelar en avgörande roll som länken 
mellan förskrivare och patient. Forskning 
kring apotekens roll för en kostnadseffektiv 
och optimal läkemedelsanvändning ingår 
i den vetenskapliga disciplinen samhälls-
farmaci som behandlar läkemedlens roll 
för individer, populationer, organisationer 
och samhälle. Med den höga förändrings-
takt som råder inom dessa områden finns 
behov av att både utveckla och använda 
forskningsmetoder för att säkerställa att 
individer och samhället i stort får bästa möj-
liga nytta av läkemedel. Apotekarsocieteten 
har initierat en samverkansgrupp för att 
skapa förutsättningar för att högkvalitativ 
forskning i detta ämne ska kunna bedrivas i 
Sverige.

Kompetensutveckling
Alla som är verksamma inom det kunskaps- 
intensiva läkemedelsområdet har behov av 
ständig utveckling, inspiration och förny-
else. Kontinuerlig tillgång till fördjupad 
kunskap är extra viktigt i en bransch där 
även små misstag kan få ödesdigra kon-
sekvenser. Apotekarsocietetens sektioner 
och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud 
av kompetenshöjande aktiviteter runtom 
i landet, och genom Läkemedelsakademin 
anordnas kvalificerade utbildningar inom 
snart sagt varje del av läkemedelskedjan. 
En växande andel av kursutbudet erbjuds 
nu i form av e-learning. 

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 problemet 
och om hur vi alla kan samverka för att 
bromsa resistensutvecklingen.



I DAG KAN VI RÄDDA BARN födda så tidigt som i 
vecka 22. Det är möjligt tack vare modern sjukvård 
och effektiva läkemedel. Som antibiotika. Vid födseln 
är immunförsvaret fortfarande omoget, men med 
fungerande antibiotika ökar barnets chanser att klara 
en infektion avsevärt. Inte sällan är det skillnaden 
mellan liv och död, men snart riskerar vi att stå där 
utan detta starka vapen. En växande antibiotika- 
resistens gör att dagens antibiotika håller på att  
förlora sin kraft. Redan i dag dör 33 000 människor om 
året i Europa på grund av antibiotikaresistens. Görs 
inget drastiskt är prognosen att vi år 2050 kommer 
att se 10 miljoner dödsfall världen över på grund av 
antimikrobiell resistens, det vill säga att inte bara bak-
terier blir resistenta utan att även virus, parasiter och 
svampinfektioner utvecklar resistens mot läkemedel.

Liksom klimathotet har problemet med antibiotika- 
resistens varit känt länge. Likaså vad som behöver 
göras för att bromsa resistensutvecklingen. Apotekar- 
societeten har under året på olika sätt bidragit till  
att öka kunskapen om detta i form av debattartiklar  
i dagspressen, seminarieserier och samarbeten i  
olika former. En kamp som måste fortsätta både vad 
gäller kunskap om användning och forskning för att 
få fram nya läkemedel, men det behövs också nya 
finansieringsmodeller för ett läkemedel som helst 
inte ska användas.

RESTNOTERINGAR AV LÄKEMEDEL är ett växande 
problem i Sverige och globalt. Som orsak nämns att 
läkemedelsförsörjningen numera följer modellen 
”just-in-time” med krympta marginaler i alla led. 
Under 2019 anmäldes över 700 restnoteringar till 
Läkemedelsverket. Apotekarsocietetens hållning är 
att en central funktion med ansvar för samordning 
behöver inrättas. 

GENSAXEN CRISPR/CAS9 och dess möjligheter 
är ett hett område. Än så länge framförallt inom 
forskning, bland annat för att försöka förstå hur vissa 
cancerformer uppkommer. Tekniken har också gett 
lovande resultat i kliniska studier, bland annat på 
ett fåtal patienter med de ärftliga blodsjukdomarna 
beta-talassemi och sicklecellanemi. Tekniken som 
sådan hoppas man ska kunna leda till utveckling av 
nya läkemedel. Apotekarsocietetens Scheelepris 2019 
gick till den franska forskaren, professor Emmanuelle 
Charpentier, för hennes upptäckter som möjliggjort 
den så kallade gensaxen. 

UNDER VÅREN slutredovisade utredaren Kjell Asp-
lund sina två betänkanden om komplementär och 
alternativ medicin. I utredningen föreslogs en ökad 
tydlighet om vad som ska gälla för dessa behandlingar 
samt deras relation till hälso- och sjukvården. I sitt 
remissvar stöder Apotekarsocieteten dessa åtgärder 
och välkomnar också förslaget att all implementering 
av terapier inom hälso- och sjukvården ska ha samma 
krav på evidens.

EN ANNAN UTREDARE som lämnade sitt slutbe-
tänkande under året var Toivo Heinsoo som ansvarat 
för Läkemedelsutredningen med fokus på förslag om 
ändringar i systemet för finansiering, subvention och 
prissättning av läkemedel. Utredningen fick ett  
blandat mottagande varav flera, däribland Apotekar- 
societeten, riktade viss kritik mot förslaget om ny 
finansieringsmodell.

FÖR EN FORTSATT GYNNSAM UTVECKLING av 
läkemedel i Sverige krävs kompetens i hela utveck-
lingskedjan från molekyl till färdig produkt. Detta är 
något som Apotekarsocieteten lyft som väsentligt 
inför framtagandet av life science-strategin som 
presenterades i slutet av året. Kompetensförsörjning 
finns med som ett prioriterat område och Apotekar-
societeten kommer under 2020 att arbeta vidare för 
att detta ska omsättas i praktiken.
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Krafttag behövs mot antibiotikaresistens



APOTEKARSOCIETETENS ÅRSBERÄTTELSE 2019 | 7

Å R E T  S O M  G Å T T

Scheelepriset till  
gensaxens upptäckare
Under 2019 delade Apotekarsocieteten ut  
Scheelepriset till professor Emmanuelle 
Charpentier som spelat en avgörande roll i 
upptäckten av den molekylära mekanismen 
CRISPR-Cas9. Verktyget kallas populärt ”gen- 

saxen” och har öppnat helt nya vägar för 
utvecklingen av läkemedel och fort-

satt grundforskning om orsaker och 
mekanismer vid genetiska sjukdomar. 
Emmanuelle Charpentier, som är 
fransyska, hyllades med ett sympo-

sium där svenska och namnkunniga 
internationella experter föreläste.

HON ÄR IDAG FÖRESTÅNDARE för sitt eget 
institut, Max Planck Unit for the Science of 
Pathogens i Berlin, och har bott och forskat i 
fyra länder utanför Frankrike – USA, Österrike, 
Tyskland och Sverige. Det var under sin tid vid 
Umeå universitet som Emmanuelle Charpentier 
gjorde flera av de viktiga upptäckter som ligger 
till grund för den så kallade gensaxen. Enzy-
met Cas9 finns i vissa sjukdomsframkallande 
streptokocker och fungerar som bakteriers eget 
immunförsvar mot virusangrepp. För att Cas9 
ska kunna hitta virus-DNA och bryta ned det, 
sparas information i gensekvenser i bakteriens 
DNA. Informationen kallas CRISPR, som betyder 
Clustered Regularly Interspaced Short Palindro-
mic Repeats. Ett stort antal genetiska sjukdomar 
ligger i pipeline för att i en framtid kunna be-
handlas med gensaxen, däribland cystisk fibros, 
hemofili och vissa former av cancer.

Dagen före själva ceremonin deltog hon i  
Apotekarsocietetens satsning Young Scientist 
Day där utvalda doktorander får visa posters 
och diskutera sin forskning med pristagaren.

Scheelepriset delas ut vartannat år av Apote-
karsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkeme-
delsforskning och genom det symposium som 
anordnas i anslutning till prisceremonin bygga 
nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det 
aktuella området.

20 FEBRUARI 
Periodiska systemet fyller 150 år  
– i Sverige invigs jubileumsåret  

på Apotekarsocieteten.
 

18–19 MARS 
Nordic Precision Medicine Forum  

genomförs för tredje gången, denna  
gång i Stockholm. Apotekarsocieteten är 

en av arrangörerna.
 

7 MAJ 
Läkemedelsakademin får, tillsammans 

med partners i tre nordiska länder, 75 000 
euro från Nordplus Horizontal för projek-
tet ”Continuous learning for life science 

professionals”.

23 MAJ
Apotekarsocieteten och Läkemedels- 

världen arrangerar seminariet  
”Kampen mot antibiotikaresistens  

– från ord till handling”.

3 JULI 
I Almedalen genomför Apotekarsocieteten 
i samarbete med Uppsala universitet och 

LIF seminariet ”Långsiktigt hållbar  
läkemedelsutveckling i Sverige – hur  

säkrar vi kompetenser?” 

6 JULI 
VD Karin Meyer om antibiotikaresistens 

på SvD Debatt: ”Total kollaps för  
folkhälsan om vi inte agerar”.

30 SEPTEMBER 
Kursen ”Receptarier i vården”  
genomförs för första gången.

24–25 OKTOBER 
Samverkansprojektet PLATINEA har sin 

andra workshop på Apotekarsocieteten.

27 NOVEMBER 
Young Scientist Day anordnas med årets 
mottagare av Scheelepriset, professor 

Emmanuelle Charpentier.



På den nätbaserade nyhetskanalen Läkemedels-
världen är ledorden saklighet och trovärdighet. Då 
ambitionen är att vara nyhetsledande uppdateras 
innehållet flera gånger per dag. Under året har  
redaktionen fortsatt utvecklingen av rörligt material, 
så kallade KIT-filmer.

– Det är ett bra komplement till skrivna artiklar, sär-
skilt när det handlar om komplicerade ämnen, säger 
chefredaktör Ingrid Helander. Vi satsar på kortfilmer 
med rörlig infografik och märker att vi på det sättet 
når en betydligt större målgrupp som får möjlighet till 
engagemang och ökad kunskap.

Med en ökad spridning i sociala medier har redak-
tionen också fått fler unika läsare på nyhetssajten. 
Under 2019 noterades i genomsnitt drygt 22 300 
unika besökare per vecka, en ökning med 20 procent 
jämfört med 2018. Motsvarande ökning ses även vad 
gäller följare av Läkemedelsvärldens Facebook-sida.

Läkemedelsvärlden har under 2019 intensivt 
bevakat ämnesområdet antibiotikaresistens. Denna 
profilfråga för Apotekarsocieteten har lyfts under 
flera samarrangerade frukost- 
seminarier och under våren arrang-
erades även ett heldagsmöte där 
flera av Sveriges ledande experter 
på området medverkade.

Ingrid Helander har under året 
också modererat ett antal andra mö-
ten, bland annat för Barncancerfonden 
i Almedalen – om hur barn med cancer ska få tillgång 
till rätt behandling – och ett rundabordssamtal för 
Sveriges läkarförbund om läkemedel och miljö. Hon 
agerade vid flera tillfällen även mötesledare under 
Apoteksforum.

– Många farmaceuter sköter sin kompetens-
utveckling på arbetsplatsen där miljön inte 
alltid är optimal för studier. Då är det extra 
viktigt att upplägget i de digitala kurserna 
är så användarvänligt som möjligt.

Katarina Ahlskog är utbildningsledare 
vid Läkemedelsakademin med ansvar för 
området apotek, information och marknad. Hon 
började sin tjänst under 2019 då sex förnyade och 
moderniserade utbildningar i farmakoterapi (optime-
ring av läkemedelsbehandling) sjösattes. Det gäller 
följande ämnesområden: koncentrationssvårigheter, 
hjärtsvikt, antikoagulantia, astma/KOL, diabetes, 
depression och ångest. 

– Materialet har delats upp i fler och kortare avsnitt 
och anpassats till kursdeltagarnas arbetssituation.

Arbetet med att uppgradera och modernisera det 
digitala utbildningsmaterialet går nu vidare med om-
rådet egenvård på apotek.

– Ett omfattande uppdateringsjobb gjordes under 
2019 och nu tas utbildningarna in i det nya och mo-
dernare formatet, berättar Katarina Ahlskog, som är 
apotekare och tidigare verksam som kvalitetsutveck-
lare på Kronans Apotek.

Läkemedelsakademin erbjuder 53 olika utbildningar 
inom egenvårdsområdet – från värk och hudproblem 
till magbesvär. 

– Våra utbildningar garanterar att yrkesverksamma 
har en baskunskap för att ge egenvårdsråd på apotek, 
säger Katarina Ahlskog, som påpekar att materialet 
även är tillgängligt via mobiltelefon.

Samtliga utbildningar, både lärarledda och digitala, 
ska nu successivt samlas på den nya lärplattform som 
sätts i drift.

Ingrid Helander, chefredaktör Katarina Ahlskog, utbildningsledare

Å R E T  S O M  G Å T T
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11 550 
deltagare

Kurser och utbildningar  
Läkemedelsakademin arrangerade

totalt 63 utbildningstillfällen

Läkemedelsnyheter når 
fler med rörlig infografik

Digital utbildning för 
vardagen på apotek

Digitala utbildningar  
Läkemedelsakademin erbjuder digitala 

utbildningar inom 6 områden:

Några nyckeltal från 2019

	✚ Farmakoterapi – svenska & arabiska
	✚ Naturläkemedel
	✚ Egenvård
	✚ Expeditionsförfattningar på apotek
	✚ Biobankslagen
	✚ Obesitas



Å R E T  S O M  G Å T T

Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare

2019 blev året då Apotekarsocietetens engagemang 
mot antibiotikaresistens genomsyrade hela verksam-
heten. I samarbete med Läkemedelsvärlden arrange-
rades flera frukostseminarier i ämnet samtidigt som 
stora framsteg gjordes inom ramen för PLATINEA, 
en samverkansplattform där Apotekarsocieteten 
tillsammans med 14 andra aktörer från akademi, 
myndigheter, industri och vård verkar för att optimera 
användningen av befintliga preparat och att öka till-
gängligheten av antibiotika som riskerar att försvinna 
från Sverige. 

– Detta är viktigt för att bevara det terapeutiska vär-
det av existerande antibiotika för kommande gene-
rationer, säger Lisa Bandholtz, Apotekarsocietetens 
vetenskapliga sekreterare. 

Hon gläds åt att inte mindre än sex olika arrange-
mang på temat också genomförts av organisationens 
olika kretsar och sektioner. Ett större och mycket lyckat 
symposium, 2nd Frontiers in Antibiotic Drug Discovery, 
genomfördes av sektionen för läkemedelskemi.

– Inriktningen på nya behandlingsstrategier blev 
väldigt uppskattad, berättar Lisa Band-
holtz. 

I linje med Apotekarsocietetens 
profilfråga utökades det vetenskapli-
ga rådet under 2019 med en expert 
på antibiotikaresistens, professor 
Fredrik Almqvist vid Umeå universitet.

Som ansvarig för den vetenskapliga 
verksamheten har Lisa Bandholtz också ägnat kraft 
åt att utveckla organisationens forskningsstipendier 
samt åt Scheelesymposiet som 2019 lyfte ämnet 
genterapi, ett forskningsfält som Apotekarsocieteten 
vill uppmärksamma under kommande år.

Maria Mårfält, vice VD och verksamhetschef

”Imponerad av drivet
hos våra medlemmar”
– Jag är imponerad av den tid och 
det engagemang som så många 
förtroendevalda medlemmar i 
kretsar och sektioner lägger ned 
för att skapa ett attraktivt utbud 
av aktiviteter, säger Maria Mårfält, 
vice VD och verksamhetschef på 
Apotekarsocieteten.

Hon började sin tjänst i augusti 2019 och ansvarar 
övergripande för Läkemedelsakademin och den  
föreningssupport som ges till Apotekarsocietetens  
14 specialistsektioner och 11 kretsar runt om i landet.

Maria Mårfält har bred erfarenhet från olika 
ledande roller i läkemedelsindustrin och apoteks-
branschen, men det här är första gången hon möter 
en verksamhet med så stor ideell bas.

– Vi ser nu centralt över det stöd vi ger för att ytterli-
gare underlätta allt det arbete som görs, säger hon. 

Nu undersöks också möjligheterna att få en bredare 
spridning av lokala arrangemang. Hittills har satsningar 
gjorts för att möjliggöra on-linesända/inspelade före-
läsningar från biblioteket på Wallingatan.

– Vi fortsätter att utveckla de tekniska lösningarna, 
säger Maria Mårfält. Nästa mål är att lättare kunna 
sprida lokala satsningar.

Hon vill även uppmana alla medlemmar att använ-
da sin möjlighet att påverka verksamheten genom det 
fullmäktigemöte som nästa gång anordnas i maj i år. 
Då fastställs verksamhetsplanen för 2020 – 2021.

– Fullmäktige är Apotekarsocietetens högsta be-
slutande organ och består av styrelserepresentanter 
som är valda av kretsar och sektioner, säger Maria 
Mårfält och framhåller att det är medlemmarna som 
på det här sättet ytterst styr verksamheten.
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”Många har engagerat sig 
mot antibiotikaresistens”

Deltagare på Apoteksforum 2019 

900
3 533 
deltagare i  
seminarier

842 
deltog via 
streaming

301 
besökare 

Farmacihistoriska 
museet

87 
aktiviteter

 
Deltagare i aktiviteter arrangerade av  

den ideella föreningen Apotekarsocieteten:



Peter Larsson 
Ordförande i Västgötakretsen, Apotekarsocieteten
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Antal citeringar  
i media 258
Svenska Dagbladet 9
Ny Teknik 7
Sydsvenskan 7
Följare i sociala medier
Facebook 5 703 
LinkedIn 5 167
Twitter 4 962 

Här syntes vi 

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.

”En utmaning utanför  
de större städerna”

”Fullt fokus på sakfrågorna 
för den största sektionen”
Karin Leire 
Ordförande i Sektionen för kliniska studier,  
Apotekarsocieteten

Peter Larsson, ordförande i Västgötakretsen, har höga 
ambitioner när det gäller både programutbud och 
medlemsvärvning.

– Men det blir svårare och svårare att väcka intresse 
för föreningsengagemang, konstaterar han. Jobben är 
mer krävande idag och tiden räcker inte till för många.

Västgötakretsen har omkring 150 medlemmar för-
delade mellan Skaraborg och Älvsborg. I slutet av 2019 
anordnades ett uppskattat möte då kretsen valde att 
haka på Apotekarsocietetens profilfråga antibiotikare-
sistens. Det var distriktsläkaren Maria Hess-Wargbaner, 
Strama Västra Götaland, som föreläste om användning 
av antibiotika i primärvården. 

– Vi fick också en redovisning av 
Stramaprojektet i regionen, berättar 
Peter Larsson, nöjd med att ha hittat 
en kvalificerad expert i närområdet.

UNDER 2020 VÄNTAR närmast ett  
arrangemang kring rekommenderade 
läkemedel i regionen, ett ämne som alltid röner stort 
intresse. Nästa år är en del förändringar att vänta ge-
nom införandet av en nationell rekommendationslista. 

– Det kan det nog bli en del diskussioner om, gissar 
Peter Larsson, som är apotekare och arbetar i Götene.

Han tycker att uppdraget i kretsstyrelsen är stimu-
lerande, men påpekar att personalläget på apotek är 
känsligt numera. 

– Jag skulle behöva lite mer luft i systemet. Nu är det 
svårt att ta ledigt för att till exempel åka på en ordfö-
randekonferens i Stockholm, och man behöver den 
vitamininjektionen för att hålla igång ett ideellt arbete. 

– Vårt nätverk är extra starkt eftersom det bygger 
på vår oberoende plattform. Vi bryr oss inte alls 
om våra medlemmars yrkesmässiga hemvist 
utan fokuserar helt på sakfrågorna.

Karin Leire är ordförande för Sektionen för 
kliniska studier, som med över tusen medlem-
mar är den största av Apotekarsocietetens sek-
tioner. Här samlas bland annat biomedicinare, läkare, 
sjuksköterskor, ingenjörer och apotekare. 

Sektionen var tidigt ute med att utnyttja ny teknik  
för att sprida kunskap till så många som möjligt på 
olika håll i landet. Streamingtjänsten i biblioteket på 
Wallingatan har utnyttjats flitigt, ett initiativ som mött 
stor uppskattning. Sektionen har även två undergrup-
per, i Lund och Göteborg, där medlemmar samlas 
för att gemensamt ta del av streamade föreläsningar, 
ibland även med en lokal diskussionsledare på plats.

Sektionen tar en aktiv del i skapandet av nya utbild-
ningar inom ramen för Läkemedelsakademins verksam-
het. Just nu pågår arbetet med en utbildning om senfas-
studier på produkter som fått snabbgodkännande.

– Här riktar vi oss till medicinska rådgivare i mark-
nadsbolagen, säger Karin Leire, till vardags forsknings- 
och innovationsansvarig på Permobil.

En annan satsning gäller en utbildning om läke-
medelshantering i kliniska studier, den här gången i 
samarbete med bland annat Läkemedelsverket.

Medan nya utbildningar kräver lång planering 
genomför sektionen nätverksträffar ofta med relativt 
kort varsel.

– Vi har örat mot rälsen och försöker vara så aktuella 
som möjligt.

Några nyckeltal från 2019

M E D L E M S R Ö S T E R 

13 
besvarade 
remisser

5 
skrivelser till

departement och 
andra instanser

Remisser



Antibiotikaresistens: 
3 frukostseminarier 
1 heldagsseminarium 
4 aktiviteter initierade
av kretsar och sektioner
1 debattartikel 
1 Aftonbladets podd
1 blogginlägg 

Apotekarsocietetens profilfråga 

M E D L E M S R Ö S T E R 
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Lisa Larsson 
Ledamot i Sektionen för sjukvårdsfarmaci,  
Apotekarsocieteten

Under 2019 har Sektionen för sjukvårdsfarmaci 
uppmärksammat bristen på farmaceuter med till-
verkningskompetens, specialutbildad personal som 
kan tillverka läkemedelsberedningar av exempelvis 
cytostatika eller antibiotika till patienter i de fall  
standardläkemedel inte är lämpliga. 

I september ordnade sektionen en workshop där 
flera aktörer medverkade, däribland representanter för 
Läkemedelsverket, apoteksaktörer med tillverkning, 
regioner och universitet. Målet var att gemensamt 
komma fram till handfasta åtgärder för att öka till- 
gången på personal med kompetens 
inom extemporetillverkning.

– Det här är ett exempel på hur 
värdefullt det är med Apotekarsocie-
teten som en neutral plattform där 
alla berörda kan samlas, säger Lisa 
Larsson, medlem i sektionens styrelse 
och expert på läkemedelsförsörjning i det 
omfattande projektet SDV, Skånes Digitala Vårdsystem.

Några insatser som diskuterades är ökad mark-
nadsföring av yrkesinriktningen och utökade platser 
vid universiteten. Det finns även planer på uppdrags-
utbildning inom ramen för Läkemedelsakademin, i 
samarbete med universiteten.

– Frågan är viktig eftersom det är svårt att rekrytera 
till de här positionerna och det drabbar flera av Sveri-
ges regioner, säger Lisa Larsson. 

Till hösten planerar sektionen en uppföljning  av sats- 
ningen. Under våren väntar först engagemang  i den 
europeiska konferensen EAHP (European Association of 
Hospital Pharmacists) som arrangeras i Göteborg.

– Det är viktigt att hela tiden få in nya medlem-
mar i styrelsen. Då kommer automatiskt fler 
förslag och idéer och det är lättare att hålla 
igång en verksamhet som attraherar med-
lemmarna. 

Pia Sundberg, hemmahörande i Helsing-
borg och ordförande i den skånska kretsen, är 
en rutinerad receptarie med många år i yrket och 
erfarenhet från olika farmaceutiska arbetsmiljöer. Efter 
några år på ordförandeposten stannar hon nu 2020 ut. 
Och med unga styrelsemedlemmar i kretsen, som med 
drygt 500 medlemmar är en av landets största, har hon 
bäddat mjukt för en kommande efterträdare.

För Pia Sundberg är det viktigt att genom enga-
gemanget i Apotekarsocieteten erbjuda aktiviteter 
som genererar kunskap och intressanta och lärande 
diskussioner.

– Att bara dricka glögg eller ha sommar-picknick är 
inget för oss. Det finns många andra arenor för enbart 
sociala arrangemang, säger hon bestämt.

Under 2019 tog Pia Sundberg initiativ till att kretsen 
deltog per länk i en aktivitet som anordnades av Sektio-
nen för öppenvårdsfarmaci i Stockholm, ”Klok antibio- 
tikabehandling av vanliga infektioner i öppen vård”.

– Det var väldigt lyckat. Vi anordnade ett möte, 
träffades och diskuterade och enda skillnaden var att 
föreläsaren fanns på annan plats. Att på det här sättet 
delta på distans ska vi absolut göra igen.

Nu närmast står andra intressanta arrangemang 
på tur. Det gäller en föreläsning om nya behandlings-
möjligheter vid migrän och ett arrangemang kring det 
aktuella problemet restnoteringar.

”Viktig workshop om  
brist på kompetens”

”Skånska kretsen med  
i Stockholm på distans”
Pia Sundberg
Ordförande i den skånska kretsen,  
Apotekarsocieteten

M E D L E M S R Ö S T E R 

3 466 

22 397 2 980 

Unika besökare per vecka
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Kia Rönngard 
Ordförande i Sektionen för läkemedelsinformation, 
Apotekarsocieteten

”Bubbel & Babbel  
ska bli en tradition”

”Sektionen som satsar  
på att locka studenter”
Alexandra Palmqvist 
Ordförande i Sektionen för Regulatory Affairs,  
Apotekarsocieteten

– Satsningen på Bubbel & Babbel var så lyckad att den 
absolut kommer att bli en tradition. Vi fick så mycket 
uppskattning!

Kia Rönngard är ordförande i den livaktiga sektio-
nen för läkemedelsinformation där de elva i styrelsen 
speglar bredden i sektionen. Här finns representanter 
från bland annat vården, industrin, apoteken, Läkeme-
delsverket och kommunikationsbranschen. Själv är Kia 
Rönngard jurist och driver en kommunikations- 
byrå specialiserad på life science.

Bubbel & Babbel riktade sig till farma-
ceutstudenter och arrangerades i form 
av ett mingel i lokalerna på Wallinga-
tan. Syftet var att öka informationen 
om Apotekarsocietetens verksamhet 
och locka yngre att bli medlemmar 
och därmed få tillgång till det exklusiva 
nätverket och det breda utbudet av ny kun-
skap, inte minst genom Läkemedelsakademin.

Representanter för nästan samtliga sektioner var 
på plats och bjöd på matnyttig information vid olika 
”stationer”. Eventet genomfördes i samarbete med 
SNAPS (Swedish National Association of Pharmaceutical 
Students) och lockade ett 40-tal besökare. 

– Informationen om minglet spred sig och även två 
trainees från LIF besökte oss, berättar Kia Rönngard, 
som hyllar styrelsens studentrepresentant som kom 
med idén till ett öppet hus för studenter.

Nu inleder sektionen 2020 med ett frukostsemina-
rium om digital kommunikation och marknadsföring 
i läkemedelsbranschen med föreläsare från Läkeme-
delsindustriföreningen, LIF. Vid detta tillfälle delas 
även priset för ”Bästa patientinformation 2019” ut.

– Det bästa med att vara medlem i Apotekar- 
societeten är att man håller sig uppdaterad om 
vad som händer i hela branschen, inte bara 
inom sitt eget specialområde. Nätverket är 
fantastiskt!

Alexandra Palmqvist är civilingenjör i biotek-
nik och projektledare på läkemedelsföretaget 
Mylan där hon bland annat ansvarar för lanseringar 
av nya läkemedel, både receptbelagda och receptfria. 

Hon är också ordförande i Sektionen för Regulatory 
Affairs, en sektion som under en tid satsat extra på 
aktiviteter och ämnen som kan locka studenter att bli 
medlemmar. En studentrepresentant har valts in i sty-
relsen och Alexandra Palmqvist har tillsammans med 
styrelsekollegan Anna Lundin hållit en inspirations- 
föreläsning för farmacistudenter i Uppsala. 

– De gick precis en kurs i regulatory affairs och vår 
uppgift var att berätta om hur det är att jobba inom 
området och hur många olika möjligheter som finns, 
berättar Alexandra Palmqvist som själv blev medlem 
för fem år sedan efter att en kollega tipsat henne om 
Apotekarsocieteten.

– Jag trodde att man måste vara apotekare för att 
vara med, men så är det ju inte alls. Nätverket blir 
extra spännande just för att olika professioner ryms i 
verksamheten. Man kan gå på evenemang för att lära 
sig mer eller bara för att man är nyfiken.

Sektionen har också identifierat Göteborg som en 
ort med potential att intressera fler för medlemskap. 
Där har Marianne Andersson från styrelsen just närva-
rat vid arbetsmarknadsmässan ALARM för studenter 
på Sahlgrenska akademin.

Några nyckeltal från 2019

	✚ Bästa kundinsats på apotek
	✚ Bästa patientinformation
	✚ Läkemedelskemiska priset
	✚ Phabian Award
	✚ Rune Lönngrenpriset
	✚ Scheelepriset
	✚ Young Scientist Award

Antal
ansökningar 
2019:
1 122

7,4
miljoner 

varav 5 till post 
doc-vistelser 

utomlands.

Av stipendiekommittéerna  
beviljade stipendier inkl. IF:s stiftelse

281 beviljade 
ansökningar

Priser vi delat ut



Dylan Garamani  
Studentrepresentant i styrelsen för Sektionen för  
öppenvårdsfarmaci, Apotekarsocieteten

– Kontaktnätet som Apotekarsocieteten erbjuder är  
jätteviktigt för mina framtidsplaner. Jag försöker vara 
med på så många aktiviteter som möjligt och uppmanar 
alla mina studiekamrater att också bli medlemmar.

Dylan Garamani har siktet inställt på att bli  
apotekare och har redan vid 22 års ålder avverkat  
tre års studier till receptarie. Han bor i Stockholm  
och pluggar på distans i Umeå, ett upplägg som gör 
det möjligt att i perioder kunna arbeta på apotek 
parallellt med studierna.

– Jag ville få direktkontakt med 
arbetsmarknaden, förklarar han, men 
har också insett att det inte går att 
jobba och studera samtidigt hela ti-
den, det blir för krävande, inte minst 
med de många resorna till Umeå.

– Det här arrangemanget är inte för 
vem som helst, säger han och skrattar.

Dylan Garmani är studentrepresentant i styrelsen för 
Sektionen för öppenvårdsfarmaci och tycker att Apote-
karsocietetens uppdrag som remissinstans öppnar för 
intressanta möjligheter att påverka.

– Det är både berikande och fascinerande att jag 
som är så ung kan vara med och påverka på både  
individ- och samhällsnivå, säger han. Sedan jag  
engagerade mig har jag fått en helt annan bild av  
Apotekarsocietetens roll.

Så småningom vill han söka sig till läkemedels- 
industrin och kanske specialisera sig inom forskning.

– Det är viktigt att förstå vad ett brett kontaktnät redan 
nu kan ge för öppningar längre fram. Det finns mycket att 
hämta i utbudet hos Apotekarsocieteten, inte minst olika 
utbildningar inom Läkemedelsakademin.

Styrelseposten i Sektionen för läkemedelskemi 
hjälper Genève-baserade Peter Sjö att hålla 
liv i sina svenska kontakter och ger också 
möjligheter till ett utökat nätverk.

– Sektionen samlar forskare från industri 
och akademi verksamma inom läkemedels-
kemi på ett bra sätt, säger han.

Peter Sjö, läkemedelskemist och disputerad 
inom organisk kemi, arbetar sedan två år för Drugs 
for Neglected Diseases initiative (DNDi) i Geneve. 
Med finansiering från globala utvecklingsfonder och 
nationella biståndsorganisationer utvecklar DNDi 
nya läkemedel för att bekämpa fattigdomsrelaterade 
parasitsjukdomar.

– Här får man arbeta med världsledande forsknings-
grupper inom den här typen av infektionssjukdomar,  
säger Peter Sjö, som stortrivs i den internationella miljön.

Under 2019 arrangerade sektionen för andra gången 
Swedish Medicinal Chemistry Symposium, ett uppskat-
tat möte som knyter ihop akademi och industri.

– Vi presenterar intressant vetenskap som relaterar 
till läkemedelsforskning. Symposiet har redan blivit en 
viktig plattform för att presentera de senaste forsknings-
resultaten och bygga upp kontaktnätverk i Sverige.

Sektionen för läkemedelskemi har också ett stort 
engagemang i EFMC, European Federation for Medi- 
cinal Chemistry, en kanal för att bland annat nå  
beslutsfattare i EU.

– Läkemedelskemi är av stor betydelse för Sveriges 
handel, erinrar Peter Sjö. Vi behöver fortsatta sats-
ningar på utbildning och forskning för att bibehålla vår 
position inom läkemedelsexport.

”Berikande möjlighet  
att kunna få påverka”

Skapade symposium 
– nu viktig plattform
Peter Sjö 
Ledamot i Sektionen för läkemedelskemi,  
Apotekarsocieteten

M E D L E M S R Ö S T E R
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Vetenskapliga symposier 
Apotekarsocieteten arrangerade  
7 vetenskapliga symposier under 2019:

	✚ Therapeutical proteins  
– focus on analysis and formulation
	✚ Nordic Precision Medicine
	✚ 7th International Solid Oral Dosage Forms
	✚ Kvalitetsregisterdagen
	✚ 2nd Frontiers in Antibacterial Drug (FiADD)
	✚ 2nd Swedish Medicinal Chemistry symposium
	✚ Scheelesymposiet, Gene Therapy

5 078
Så många var medlemmar 2019.



S T Y R E L S E N 

Märit Johansson, ordförande (2016) 
Apotekare, farm dr. Tidigare VD för 
Karolinska Institutet Science Park, arbetar 
nu i egen verksamhet och på apotek. Var 
under en period vetenskaplig sekreterare 
och vice VD på Apotekarsocieteten.

Torkel Gren, vice ordförande (2016) 
Apotekare, farm dr. Science & Technology 
Officer, Recipharm AB. Har varit ordföran-
de i Sektionen för läkemedelsformulering. 

Gunilla Andrew-Nielsen, ledamot (2014) 
Sjuksköterska. Enhetschef Kliniska pröv-
ningar och licenser på Läkemedelsverket. 
Har innan dess arbetat många år med 
kliniska prövningar inom läkemedels- 
industrin. Tidigare ledamot i Sektionen för 
kliniska studier. 

Mats Larhed, ledamot (2016) 
Apotekare, farm dr. Professor i läkemedels- 
kemi vid Institutionen för läkemedelskemi, 
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala univer-
sitet, stf vicerektor för vetenskapsområdet 
medicin och farmaci samt styrelseord- 
förande för SciLifeLab i Uppsala.

Johan Olofsson, ledamot (2018) 
Apotekare. Johan är apotekare i egna 
företaget Din apotekare Sverige AB. 
Ordförande i SOAF (Sveriges Oberoende 
Apoteksaktörers Förening).

Maria Palmetun-Ekbäck, ledamot (2018) 
Läkare, med dr. Verksamhetschef vid 
Läkemedelscentrum vid Universitetssjuk-
huset i Örebro, ordförande i Läkemedels- 
kommittén i Region Örebro samt ord-
förande för LOK, Nätverket för Sveriges 
läkemedelskommittéer. Har varit ledamot 
i Närkes-Värmlands krets.

Claes Post, ledamot (2014) 
Apotekare, farm dr. Tidigare Gästprofes-
sor i neurofarmakologi vid Linköpings 
universitet och Investment Manager ALMI 
Invest AB. Nu General Partner STOAF III 
SciTech-fonden och styrelseuppdrag inom 
Life Science-bolag. 

Kristina Sparreljung, ledamot (2018) 
IHM Master och Executive MBA. General-
sekreterare för Hjärt-Lungfonden där hon 
tidigare varit Insamlings- och marknads-
chef.

Joakim Söderberg, ledamot (2014) 
Apotekare. Grundare, delägare och 
arbetar operativt inom Health Solutions 
AB och AlgoDx AB. Var med och startade 
Svenska Dos AB. Tidigare ordförande i 
Sektionen för läkemedelsinformation. 

Johanna Wikman, ledamot (2018) 
Apotekare. Arbetar som External Affairs 
Manager inom Market Access på Novartis. 
Har under många år arbetat inom sjuk-
husfarmaci och har varit styrelseledamot 
i Sektionen för sjukvårdsfarmaci samt 
under en period varit verksamhetsrevisor 
för moderorganisationen.



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 

Auktoriserad revisor 
Lina Jernebring 

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
Nils-Otto Ahnfelt, ledamot
Thony Björk, ledamot
Ola Flink, ledamot
Bo Ohlson, ledamot
Claes Wallén, ledamot

Farmakognosi 
Robert Burman, ordförande
Nils-Otto Ahnfelt, ledamot
Camilla Eriksson, ledamot
Erik Jacobsson, ledamot
Sonny Larsson, ledamot
Christina Wéden, ledamot

Farmakokinetik och  
läkemedelsmetabolism 
Johanna Haglund, ordförande
Jenny Aasa, ledamot
Pawel Baranczewski, ledamot
Johan Bylund, ledamot
Gunilla Huledal, ledamot
Suzanne Iverson, ledamot
Maria Kjellsson, ledamot
Rasmus Löfmark, ledamot
Oskar Karlsson, ledamot
Mia Lundblad, ledamot
Anna Nordmark, ledamot
Joanna Parkinsson, ledamot
Lisa Bandholtz, adjungerad

Läkemedelsformulering 
Sofia Mattsson, ordförande
Susanna Abrahamsen-Alami, ledamot
Erik Björk, ledamot
Jonas Fagerberg, ledamot
Rydvikha Govender, ledamot
Agneta Larhed, ledamot
Signe Klintberg, ledamot
Brita Rippner Blomqvist, ledamot
Co Shipper, ledamot
Stefan Ulvenlund, ledamot
Lisa Bandholtz, adjungerad
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F Ö R T R O E N D E V A L D A

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

Regulatory Affairs 
Alexandra Palmqvist, ordförande
Marianne Andersson, ledamot
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Kliniska studier 
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Lisa Bandholtz, adjungerad

Läkemedelsinformation 
Kia Rönngard, ordförande
Anne Carlsson, ledamot
Lars Dagerholt, ledamot
Yvette Gustavsson, ledamot
Elisabeth Helgesson, ledamot
Catharina Hellgren Claesson, ledamot
Jesper Hessius, ledamot
Lisa Lange, ledamot
Ann Malinak, ledamot
Stina Sandberg, ledamot
Görel Skogsmo, ledamot
Sol Skärdin, studentrepresentant
Kerstin Sundell, ledamot
Anna Wessling, ledamot
Andrea Åhlin, ledamot
Ingrid Helander, adjungerad

Läkemedelskemi 
Anders Karlén, ordförande
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Peter Sjö, ledamot
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Katarina Nilsson-Sundström, ledamot



ET ÄR MED STOR 
tillfredställelse jag kan 
konstatera att av de  
62 målen i vår verk-
samhetsplan är cirka 75 
procent redan uppfyllda. 
För ett av  

styrelsens viktigaste uppdrag, vid sidan 
av att noggrant hålla ögonen på före- 
ningens ekonomi, är att följa upp om de 
aktiviteter som beslutats av Fullmäkti-
ge, det vill säga våra medlemmar, också 
genomförs.

Apotekarsocieteten styrelse har under 
året haft fem ordinarie styrelsemöten,  
två per capsulammöten och två strategi- 
möten. Under strategidagarna lades 
grunden för både ny verksamhetsplan och 
nytt policydokument. Starkt fokus låg på 
att säkerställa den långsiktiga finansiella 
stabiliteten genom hållbart uttag från 
Apotekarsocietetens värdepappers- 
konsortium, utfall inom Läkemedels- 
akademin och investeringsfastigheterna. 
Styrelsen har också diskuterat formen för 
forskningsstipendierna och behovet av 
förtydligande av riktlinjer och kriterier för 
utnämning av Scheelepristagare.

Styrelsens medlemmar har under 
året, utöver den expertkunskap de bidrar 
med, engagerat sig extra i olika sektioners 
och kretsars arbete. Det engagemanget 
har varit värdefullt och bidragit till en 
bättre kunskap om alla aktiviteter som 
genomförs i vår organisation. Något som 
ytterligare berikar verksamheten är när 

MÄRIT JOHANSSON 
STYRELSEORDFÖRANDE
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 ORDFÖRANDE OM APOTEKARSOCIETETEN 

”Apotekarsocieteten  
 levererar”

kretsar och sektioner samarbetar. Genom 
vår nya streamingplattform i bibliote-
ket kan medlemmar ute i landet också 
samlas med sina kretsvänner och avnjuta 
en föreläsning som samtidigt erbjuds på 
Wallingatan. 

Att Apotekarsocieteten även verkar 
inom det medicintekniska området blir 
mer och mer tydligt, inte minst genom 
den förfrågan Läkemedelsakademin fått 
och verkställt – att erbjuda inspirations-
föreläsningar tillsammans med Sektionen 
för medicinteknik och Nationella plattfor-
men för life science-inkubatorer. 

Enligt beslutet vid senaste fullmäk-
tigemötet har styrelsen – efter inrät-
tandet av Apotekarsocietetens 
musei- och biblioteksnämnd –  
med stort intresse följt arbetet 
med vidareutvecklingen av Apote-
karsocietetens museum. Under året 
har viss omlokalisering av museets 
ytor gjorts vilket bland annat resul-
terat i det nya mötesrummet Scheele. 
En extern resurs har nu anställts 
för den fortsatta utvecklingen 
av museet.

Årets verksamhetsberättelse 
är en inspirerande läsning om 
vad vår förening levererat under 
2019. Allt från de idéer och det 
ideella arbete som våra med-
lemmar står för till det profes-
sionella team på Wallingatan 
som utvecklar och verkställer. 

UNDER 2020 
hoppas jag att 
alla medlemmar 
rekryterar en 
ny medlem till 
Apotekarsociete-
ten, vilket skulle 
medföra att vi 
under året blir 
fler än 10 000 
medlemmar!



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 
att verka för en gynnsam utveckling och 
användning av läkemedel för individ och 
samhälle. Föreningen ska även främja 
kunskaps- och kompetensutveckling inom 
läkemedelsområdet. 

Organisationen hade vid årets slut 5 078 
medlemmar. Föreningen har arbetat enligt 
verksamhetsplanen för 2018–2019, som 
beslutades vid fullmäktige i maj 2018. 

Resultatet för 2019 uppgick till -3,97 mkr 
(2018 -3,78 mkr). 

Det egna kapitalet uppgick vid årets slut 
till 234,8 mkr (2018 238,8 mkr).

LÄKEMEDELSAKADEMIN I STOCKHOLM AB
Bolagets verksamhet omfattar utbildningar 
och arrangemang av temadagar och sympo-
sier inom läkemedelsområdet, utgivning av 
nyhetssajten läkemedelsvärlden.se, försälj-
ning av böcker, samt administrativa tjänster 
till Apotekarsocieteten, Apotekarsocietetens 
värdepapperskonsortium, Stiftelsen nätverk 
för läkemedelsepidemiologi (NEPI), IF:s stif-
telse för farmacevtisk forskning samt andra 
anknutna stiftelser till Apotekarsocieteten.

Läkemedelsakademin är den ledande 
oberoende aktören inom fort- och vida-
reutbildning på läkemedelsområdet och 

18 | APOTEKARSOCIETETENS ÅRSBERÄTTELSE 2019 

genomförde under året, i egen regi och i 
samverkan med andra aktörer, utbildningar, 
kongresser och symposier för sammanlagt 
11 550 deltagare. Bokförsäljningen av det 
lager som är kvar från av förlagsverksam-
heten utgiven litteratur har fortsatt men är 
minskande. 

Nettoomsättningen uppgick till 16,8 
mkr. Verksamhetens underskott om 5,7 mkr 
täcktes med ett driftsbidrag om 5,9 mkr 
från moderbolaget. 

STIFTELSER OCH FONDER 
Det sammanlagda värdet av nettotillgång-
arna i de av Apotekarsocieteten förvaltade 
stiftelserna uppgick vid årets slut till 261,0 
mkr (2018 216,8 mkr), inklusive IF:s stiftel-
se för farmacevtisk forskning men exklusive 
stiftelsen NEPI (Nätverk för läkemedelsepi-
demiologi). Från dessa har under året bevil-
jats 7,4 mkr (2018 8,0 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 
Apotekarsocieteten och Svenska Läkaresäll-
skapet som huvudmän. 

För alla formella detaljer, se årsredo- 
visning i separat bilaga.



ANNUAL REPORT 

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

Swedish  
Pharmaceutical 
Society 2019
A TOTAL OF 11 550 delegates participa-
ted 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 in-
formation. More than 75 percent of the 
participants attended e-learning courses 
and the concept with courses streamed in 
real-time to multiple localities has been 
established. In addition, 3 533 individu-
als attended evening lectures and other 
activities arranged by local divisions and 
scientific sections. To allow more people 
to take part several activities have been 
streamed or recorded and made available 
on the website.

During 2019, the society has pro-
ceeded with its endeavour to translate 
e-learning courses to Arabic in order to 
facilitate for people educated outside the 
EU to become eligible to fill positions in 
Swedish pharmacies. 

In 2019, the commitment to combat 
antibiotic resistance continued in the 
form of eight seminars at various loca-
tions in the country, one debate article 
and the CEO’s participation in a podcast 
published by Aftonbladet, Sweden´s 
leading daily newspaper on the risks of 
antibiotic resistance. The work within 
the network PLATINEA (PLATform for 

INnovation of Existing Antibiotics) – has 
continued. 

A total of seven scientific meetings and 
symposia were conducted, one of which 
was the Scheele Symposium in honour  
of the 2019 Scheele Award Laurate, 
Professor Emmanuelle Charpentier, Max 
Planck Unit for the Science of Pathogens 
in Berlin. She was granted the award for 
deciphering the molecular mechanisms of 
the CRISPR/Cas9 system – a gene editing 
tool with multiple applications in drug 
discovery and development. In addition, 
seven scientific awards were distributed 
in the fields of patient information, phar-
macy practice, medicinal chemistry and 
best dissertation of the year. Scholarships 
amounting to SEK 7,4 million were dist-
ributed to 281 individuals for continuing 
professional development and research.

The society’s news website, Lakeme-
delsvarlden.se, had approximately  
22 300 visitors per week, an increase  
of 20 percent from the previous year. 
Increased efforts on external commu-
nication yielded media coverage of the 
organisation on 258 occasions during the 
year and 5 703 followers on Facebook,  
5 167 on LinkedIn and 4 962 on Twitter. 

The financial result of the Society was 
a solid MSEK -3,97 and according to plan 
with an estimated total equity financing 
of MSEK 234,8. The number of members 
amounted to 5 078.

APOTEKARSOCIETETENS ÅRSBERÄTTELSE 2019 | 19 



Box 1136, 111 81 Stockholm 
08–723 50 00 | info@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 

www.apotekarsocieteten.se

