
 
 
 
 

   
 

 

Verksamhetsberättelse Sektionen för 
Läkemedelsformulering 2020 
 
Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, dvs från den 2019-11-15 till 
den 2020-11-29. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 227 i augusti 2020 (248 i augusti 2019). 
 
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, Ula von Mentzer 
Adjungerade ledamöter: Lisa Brandholtz 
 
Ledamöter i fullmäktige: Sofia Mattsson, Erik Björk 
Suppleanter i fullmäktige: Brita Rippner Blomqvist, Co Schipper 
 
Valberedning (sammankallande): Andreas Hugerth 
Valberedning (ledamöter): Christina Erixon och Susanne Bredenberg 
 
Styrelsearbetet 
Styrelsen har hållit sex protokollförda styrelsemöten under verksamhetsperioden, varav ett fysiskt möte i 
Stockholm och fem Zoom-möten.  
 
I samband med årsmötet 2020 ges sektionens medlemmar möjlighet att lämna förslag på aktiviteter som 
de önskar att sektionen anordnar. 
 
På grund av Covid-19 har några de aktiviteter sektionen varit delaktiga i flyttats fram, bl.a. EUFEPS och 
Nordic Precision Medicine. Vissa arrangemang har körts digitalt istället. 
 
Genomförda aktiviteter 

Aktivitet Datum Antal deltagare Ev kommentarer 
Miljöaspekter på utveckling och 
tillverkning av 
läkemedelsprodukter 

2020-02-19 Ca 25 Biblioteket APS, spelades in 

Materials for future drug 
products 

2020-03-09-
2020-03-10 

Ca 50 Biblioteket APS 

A vaccine is more than an 
antigen 

2020-06-09 Ca 60 Online i Zoom 

Dissolution Testing in Quality 
Control and Drug Development 
– from USP Vessels to Artificial 
Intelligence 
 

2020-10-20 Ca 50 Online I Zoom 



 
 
 
 

   
 

 

New modalities – Nya 
avancerade formuleringar för 
nukleinsyror och peptider 

2020-11-10  Online i Zoom 

 
Deltagande i centrala aktiviteter och möten 
Sofia Mattsson deltog på ordförandekonferensen 7-8 februari i Stockholm och på sektionsrådet 19 
september 2020 via Zoom.  
 
Övrigt 
Vår planerade session på Nordic Precision Medicine ströks när konferensen genomfördes digitalt istället. Vi 
planerar istället en temadag med temat precision medicine och formulering till våren 2021.  
 
Sektionen har beslutat att dela ut GaBi-priset 2020. Priset delas ut till för att stimulera forskning kopplat till 
läkemedelsformulering/drug delivery och biofarmaci. Behöriga att söka är personer som lagt fram en 
avhandling inom läkemedelsformulering/drug delivery och biofarmaci alternativt som avhandlar 
principer/metoder med applikation inom områdena under perioden 1 juli 2018 och 30 juni 2020 vid ett 
svenskt universitet samt är medlemmar i Sektionen för läkemedelsformulering. Fyra ansökningar har 
inkommit och bedömningen av avhandlingarna görs av styrelsen enligt fastställda bedömningskriterier. 
 
Sofia Mattsson representerar sektionen i organisationskommittén för EUFEPS som skulle ha arrangerats i 
Göteborg 15-17 juni 2020. Aktiviteten är nu flyttat till juni 2021, antingen som ett digitalt eller fysiskt möte. 
 
Sofia Mattsson är ordförande i ordförande i Apotekarsocietetens stipendiekommitté för forskning och 
utveckling samt ledamot i valberedningen för APS styrelse (2020). 
 
Sektionen har nominerat två kandidater till Scheele-priset 2021. 
 
 
 
 
Sofia Mattsson 
Umeå 2020-09-30 

Ordförande i Sektionen för Läkemedelsformulering  
  

 


