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Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet  
 
Apotekarsocieteten (APS) är en ideell förening med ca 5 300 medlemmar, som samlar kompetenser 
från olika professioner och intressenter inom hela läkemedelsområdet från utveckling till användning 
för att tillsammans arbeta för en bra utveckling, och användning av läkemedel för människor och djur. 
Medicinteknik som passar in i APS ändamålsparagraf ingår i definitionen läkemedelsområdet. 

 
Apotekarsocietetens tre fokusområden är 

• Framtidens läkemedel 
• Apotekens verksamhet och dess roll/bidrag för en bra läkemedelsanvändning 
• Antibiotikaresistens 

 
Ställningstagandena i programmet utgår från föreningens ändamålsparagraf:  
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom 
läkemedelsområdet och att verka för en gynnsam utveckling och användning av läkemedel för individ 
och samhälle. I detta syfte främjar föreningen kunskaps- och kompetensutveckling inom 
läkemedelsområdet. 
 
Föreningens vision är Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel. 
 
Policyprogrammet har indelats i fyra huvudområden:  

• Forskning och utveckling 
• Tillverkning och handel 
• Användning 
• Utbildning och kompetensutveckling 

 

Forskning och utveckling  
APS anser att: 
 

- Den departementsöverskridande life science-strategin ska implementeras och resurssättas. 
 

- Medel och förutsättningar ska ges för att den fria grundforskningen fortsatt ska vara stark, 
långsiktig och oberoende.  
 

- Villkoren för kliniska prövningar av läkemedel och medicinteknik i alla faser, måste förbättras. 
Forskning och utveckling ska vara en parameter för vården som ska mätas och följas upp. 
 

- Samtliga aktörer behöver förbereda sig för framtidens mer individanpassade läkemedel. Det är 
viktigt att farmakogenetik, diagnostik och uppföljning fortsätter att utvecklas.  
 

- En nationell handlingsplan för samordning av hälsodata för utvärdering av läkemedel i klinisk 
vardag ska tas fram och genomföras och denna samordning bör läggas på en redan existerande 
myndighet inom läkemedelsområdet.  

 



 

Apotekarsocieteten  |  BESÖKSADRESS Wallingatan 26 A, Stockholm  |  UTDELNINGSADRESS Box 1136, 111 81 Stockholm  | www.apotekarsocieteten.se   

TELEFON 08-723 50 00  |  FAX 08-20 55 11  |  E-POST info@apotekarsocieteten.se  |  BANKGIRO 728-8129  | ORGANISATIONSNUMMER 802000-1577 

- Den nationella pilotinsatsen för life science inkubation bör permanentas och erhålla specifik 
fortsatt finansiering. 
 

- Infrastruktursatsningarna inom SciLife Lab Drug Discovery and Development behöver stärkas 
genom att integreras i berörda universitets basanslag. 

 
- Stegvis introduktion och ordnat införande av nya läkemedelsbehandlingar bör kompletteras 

med ordnad utfasning av ej längre relevanta terapier. 
 

- Incitamentsprogram till forskning, utveckling och samverkan inom life science, inte minst till 
små och medelstora företag, måste ses över med målsättningen att fler innovativa läkemedel 
ska komma patienter till godo. 
 

- Sveriges position inom området antibiotikaresistens ska vara fortsatt stark.  
 

- Praktisk forskning kring läkemedelsanvändning ska återupprättas med riktade 
forskningsmedel. Detta innefattar en hel kedja med bl a läkemedelshantering i vården, 
apoteksverksamhet, farmaceutiska kompetensutnyttjaden samt effekter av 
läkemedelsrelaterade interventioner och processer i vården. 
 

- Riktade insatser behöver göras för att Sverige ska bibehålla och stärka sin position inom de 
forskningsområden som är kritiska för den avancerade produktutvecklingen i stegen från 
molekyl till fungerande läkemedel 

 
- Forskning och utveckling inom medicinteknik behöver stärkas som ämnesområde och stödjas 

inom akademi, vård och företag på motsvarande sätt som läkemedel. 
 

Tillverkning och handel 
APS anser att: 
 

- Fler initiativ behöver tas för att tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter i 
Sverige ska förbli internationellt konkurrenskraftig. Detta gynnar även 
forskningsinvesteringar i Sverige. 
  

- Medvetenheten om riskerna med förfalskade läkemedel liksom om olagliga 
försäljningskanaler behöver öka hos allmänheten genom ökade informationskampanjer. 

 
- Miljöpåverkan från läkemedel ska beaktas vid tillverkning och distribution, subventions- och 

upphandlingsbeslut. 
 

- Kunskapen hos företag som säljer receptfria läkemedel (inkl växtbaserade läkemedel, 
traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel) och kosttillskott behöver förbättras 
för en ökad patientsäkerhet. Detta gäller framförallt regler kring marknadsföring. 
 

- God apotekssed (Good Pharmacy Practice) ska användas som grund för arbetet på apotek och 
inom hälso- och sjukvård, och alla apoteksanställda och farmacistudenter ska vara väl 
förtrogna med dess innebörd. 
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Användning 
APS anser att: 
 

- Apoteken ska vara en lagstadgad del av hälso- och sjukvården för att skapa förutsättningar för 
en integrerad samverkan mellan vårdens professioner till nytta för patienter.  

-  
- Kompetensen hos farmaceuter inom hälso- och sjukvård och apotek ska tas till vara för att 

uppnå bästa patient-, läkemedels- och samhällsnytta. 
 

- Nationella läkemedelslistan ska efter sitt införande vidareutvecklas så att den har en funktion 
som möjliggör kommunikation mellan förskrivare och apotek.  
 

- Det tvärvetenskapliga professionssamarbetet kring läkemedelsbehandling i vårdens 
övergångar måste utvecklas. 

 
- Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid det generiska utbytet bör implementeras. 

 
- Fortsatt finansiering av läkemedel ska bygga på värdebaserad prissättning och ses som en 

investering som inbegriper flera samhällssektorer och inte bara en kostnad inom vården. 
 

- Myndigheter, patientorganisationer, läkemedelsindustri, hälso- och sjukvård och apotek ska 
samordna informationen till allmänheten om nyttan och vikten av korrekt 
läkemedelsanvändning. 

 

Utbildning och kompetensutveckling 
APS anser att: 
 

- Inom ramen för grundutbildningar för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska något 
utbildningsmoment ingå i syfte att stärka det tvärprofessionella samarbetet. 

 
- Det krävs en utökad utbildning i farmakologi/läkemedelslära för sjuksköterskor på grundnivå 

och läkare på ST-nivå.  
 

- Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska kontinuerligt genomgå obligatorisk fort- och 
vidareutbildning för ev recertifiering  (bibehålla sin legitimation). 
 

- Utbildning inom ämnesområdet medicinteknik bör ingå i alla vårdutbildningar. 
 

- Antalet utbildningsplatser inom extemporetillverkning behöver ökas för att säkerställa hälso- 
och sjukvårdens behov av kompetens inom läkemedelsberedning. 

 
- Utbildning inom läkemedelsutveckling bör kartläggas, bevakas, bevaras och utvecklas. 
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