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V Ä L K O M M E N !



 VD OM ÅRET SOM GÅTT OCH DET SOM KOMMER 

”Rekord-år för 
Apotekarsocieteten”

ILKET ÅR att summera! 
Aldrig hade man kunnat 
ana att 2020 skulle bli så 
annorlunda med en pan-
demi som medfört stora 
förändringar, samtidigt 

som en del faktiskt varit sig likt. 
Under de senaste åren har vi genom-

fört anpassningar vad gäller innehållet i 
aktiviteter och digital tillgång till dessa. 
Planen att gradvis digitalisera ersattes i 
mars 2020 med en ny plan att göra allt 
tillgängligt digitalt, helst omedelbart. 
Ett lyckat omställningsarbete av kretsar, 
sektioner och kansliet resulterade i del-
tagarrekord med drygt 16 589 deltagare 
i våra kompetenshöjande aktiviteter. 
Fantastiskt!

Mycket av det ”nya normala” är här för 
att stanna. För visst vill vi fortsätta kunna 
ta del av högkvalitativa aktiviteter oavsett 
om vi bor i Köping eller i Stockholm, 
med föreläsare från Umeå eller England? 
Möjligheterna känns oändliga! Men nog 
längtar vi också efter att kunna mötas  
fysiskt? Att genom personliga möten 
skapa nätverk och spontana erfarenhets-
utbyten som är så viktiga.

Under året befästes vikten av ökade 
och breda forskningsinvesteringar inom 
life science- och läkemedelsområdet i 
Sverige. Denna gång blev det en global 
pandemi som påverkade folkhälsan, där 
Sveriges samlade kunskap kring virus-
forskning, epidemiologi, behandling, med 
mera varit avgörande. Men vem vet vad 
nästa hälsokris innefattar?

Något vi däremot vet redan nu är 
att antibiotikaresistens utgör ett reellt 

V Ä L K O M M E N !

KARIN MEYER 
VD FÖR APOTEKARSOCIETETEN 

UNDER 2021  
växlar vi upp  
vårt arbete att 
förbereda Sverige  
för framtidens  
läkemedel och 
firar 50 år som 
ideell medlems- 
organisation.
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v hälsohot som kräver mycket forskning 
framöver. Redan nu skördar antibiotika- 
resistens hundratusentals liv årligen 
globalt, vilket inte bara gör det till ett 
fokusområde för Apotekarsocieteten  
utan för hela samhället. 

Något som dock bidragit till den 
globala folkhälsan är vaccin. Inga andra 
läkemedel har betytt så mycket, vilket än 
en gång bevisats genom den stora efter-
frågan på vacciner mot covid-19.  
Den rekordsnabba vaccinutvecklingen 
hade heller inte varit möjlig utan stora 
forskningsinvesteringar, liksom läke- 
medelsindustrins tillgång till ny teknik 
och nya sätt att driva utvecklingsprojekt. 

Ett år som detta visar återigen på 
Apotekarsocietetens styrka och relevans 
som en oberoende förening inom läke- 
medelsområdet. Med vår bredd och 
kunskap i hela läkemedelskedjan – från 
forskning och utveckling till användning 
– fyller vi en viktig funktion i dagens 
samhälle. 

Efter nära sju år som vd för före- 
ningen lämnar jag snart över till nya 
krafter. Vårt viktiga uppdrag att öka 
kunskapen om läkemedel genom 
opinionsbildning, kompetensutveck-
ling och som en modern mötesplats 
fortsätter oförtrutet. Under 2021 
firar vi också Apotekarsocietetens 
50 års-jubileum som ideell förening, 
att Scheelepriset delas ut för 50:e 
gången. Och kanske firas ännu ett 
nytt deltagarrekord?! Varmt väl-
kommen att fira med oss!



Apotekarsocieteten är mötesplatsen 
för alla som arbetar med läkemedel  
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, informations-
spridning och vetenskapligt utbyte 
mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens veten- 
skapliga 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 läkemedels-
kedjan.

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

LÄKEMEDELS-  
VÄRLDEN 

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  
patienten. Några av trenderna är nya  
typer av terapeutiska småmolekyler, allt 
fler biologiska läkemedel, stora satsningar 
inom cell- och genterapi samt individuali-
serad läkemedelsbehandling. Mot bak- 
grunden av detta krävs fokus på hela ut-
vecklingskedjan från upptäckt till produkt. 
Apotekarsocieteten bidrar genom sina 
vetenskapliga sektioner med kunskap om 
vilken kompetens som krävs för att Sverige 
ska bibehålla och stärka sin position inom 
dessa forskningsområden. Apotekarsocie-
teten har också ingått som projektpart i ett 
Vinnova-finansierat projekt kring ATMP 
(advanced therapy medicinal products) 
inom ramen för myndighetens arbete  
med visionsdriven hälsa.

Apotekens roll
Apoteken är en viktig del i läkemedels-
kedjan och spelar en avgörande roll som 
länken mellan förskrivare och patient. 
Forskning kring apotekens roll för en  
kostnadseffektiv och optimal läkemedels- 
användning ingår i den vetenskapliga  
disciplinen samhällsfarmaci som behandlar 
läkemedlens roll för individer, populatio-
ner, organisationer och samhälle. Med den 
höga förändringstakt 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 möjliga nytta av läkemedel. 
Apotekarsocieteten har återstartat en  
”special interest group” (SIG) för att öka 
forskningen inom samhällsfarmaci i  
Sverige.

Kompetensutveckling
Alla som är verksamma inom det kun- 
skapsintensiva läkemedelsområdet har 
behov av ständig kompetensutveckling, 
inspiration och förnyelse. Kontinuerlig  
tillgång till fördjupad kunskap är extra vik-
tigt i en bransch där även små misstag kan  
få ödesdigra konsekvenser. Apotekar- 
societetens sektioner och lokala kretsar  
erbjuder ett brett utbud av kompetens- 
höjande aktiviteter runtom i landet.  
Nyhetssajten Läkemedelsvärlden för- 
medlar dagligen vetenskapligt vederhäftig 
journalistik inom läkemedelsområdet, och 
genom Läkemedelsakademin anordnas 
kvalificerade utbildningar inom snart sagt 
varje del av läkemedelskedjan. En växande  
andel av kursutbudet erbjuds nu i form  
av e-utbildningar.

Antibiotikaresistens
Antibiotikaresistens är ett av vår tids  
största hot mot folkhälsan. Antibiotika är 
en hörnpelare som modern sjukvård vilar 
på och många behandlingar vore inte  
möjliga utan ett effektivt infektionsskydd. 
Problemet är globalt och vi måste tillsam-
mans finna hållbara sätt att använda  
existerande antibiotika, liksom 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. Detta görs 
i dag bland annat inom ramen för samver-
kansplattformen PLATINEA, som syftar  
till att optimera användningen av befintliga 
antibiotika samt att öka tillgängligheten  
av viktiga antibiotika som riskerar att för-
svinna från Sverige.



Efter en start på året där nyheten om ett nytt luft-
vägsvirus i Kina renderade en kort notis i nyhets-
medierna gick utvecklingen snabbt. Den 11 mars 
klassade WHO utbrottet av det nya coronaviruset, 
sars-cov-2, som en pandemi. På kort tid tvingades 
samhällen världen över ställa om, och inom sjuk-
vården ställdes man inför utmaningen att behandla 
patienter med svår virussjukdom som man inte 
hade någon tidigare kunskap om. Samtidigt som 
sjukvården gjorde allt för att lära sig mer om hur 
viruset skulle bekämpas gjordes enorma forsknings-
ansträngningar inom akademi och industri för att 
förstå och kartlägga virusets natur. Resultatet av det 
ser vi nu i form av godkända covid-19-vaccin, med 
flera vaccinkandidater i pipeline. Den rekordsnabba 
vaccinutvecklingen är anmärkningsvärd och de  
lärdomar som dragits av såväl unika forskning- 
samarbeten som politisk och ekonomisk kraftsam-
ling kan och bör användas inom andra områden. 
Ett sådant är antibiotikaresistens, som liksom 
covid-19-pandemin är ett stort och reellt hot mot 
den globala folkhälsan. 

FÖR SVENSK DEL blottlade corona-pandemin en rad 
brister i den svenska beredskapen. Beredskapsfrågan 
har utretts tidigare, och 2018 tillsattes den senaste 
och fortfarande pågående utredningen om hälso- 
och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga 
händelser i fredstid och höjd beredskap, ledd av Åsa 
Kullgren. Under 2020 fick utredningen tilläggsdirek-
tivet att också analysera nödvändiga åtgärder för att 
förebygga och hantera situationer med brist på  
hälso- och sjukvårdsmateriel, samt läkemedel, även 
då inte någon allvarlig händelse påverkar försörj-
ningen. Apotekarsocieteten ingick i den referens-
grupp som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till 
lista på läkemedel som ska ingå i Sveriges framtida 
lagringssystem för läkemedel vid vård som inte kan 
anstå.

DE FLESTA VERKSAMHETER har haft det tufft under 
året. Beroende på typ av verksamhet har man också 
kunnat möta utmaningarna på olika sätt. Många, 
inklusive Apotekarsocieteten och dess dotterbolag 
Läkemedelsakademin, har på kort tid ”tvingats” göra 
en digital omställning för att anpassa sig till den nya 

verkligheten. Den digitala omställningen världen 
över har på kort tid förändrat både synen på och för-
utsättningarna för distansarbete, digitala möten och 
nätverkande. Samtidigt som världen begränsades på 
grund av restriktioner öppnades den för möten och 
kontakter oberoende av geografiska avstånd. 

I EN TID av osäkerhet och oro märktes också ett 
enormt behov av information om det nya coronavi-
ruset och pandemins utveckling. Med en oberoende 
ägare i form av Apotekarsocieteten och kunniga  
medicinjournalister fyllde (och fyller) Läkemedels-
världen en viktig roll som trovärdig kunskapsför-
medlare. Balanserad och vetenskapligt vederhäftig 
journalistik om det nya coronaviruset gjorde att 
Läkemedelsvärlden lockade fler läsare än någonsin 
under fjolåret.

ÄVEN APOTEKENS VERKSAMHET påverkades mycket 
under 2020 och under året tog apotekens näthandel 
ordentlig fart. Det stora omställningsarbete som 
skett inom apoteken gav en ökad tillgänglighet till 
läkemedel och en minskad trängsel på de fysiska 
apoteken. Apotekens e-handel står nu för huvud-
delen av apoteksmarknadens tillväxt, och för första 
året minskar antalet fysiska apotek – de flesta inom 
avståndsintervallet 500 meter från ett annat apotek.
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Pandemiåret 2020  
– utmaningar, omställningar och möjligheter
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Under året diskuterades också apotekens roll 
i läkemedelskedjan i olika sammanhang. Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fick 
i uppdrag från regeringen att på försök utveckla 
de farmaceutiska tjänsterna på öppenvårds-
apotek. Beslutet följer på ett förslag från TLV 
till regeringen om att inleda ett försök med 
farmaceutiska tjänster på apotek som skickades 
i december 2019. På sikt är målet att öppen-
vårdsapoteken ska bidra mer till god och säker 
läkemedelsanvändning genom en eller flera 
farmaceutiska tjänster utöver grunduppdraget 
kring rådgivning. 

REGERINGENS INRIKTNING OCH satsning på 
forskning de kommande åren presenterades  
i forskningspropositionen som lades fram i  
december. Sammantaget ser Apotekarsocie- 
teten positivt på de satsningar som presente-
rades – inte minst vad gäller vikten av fortsatt 
kompetensförsörjning inom läkemedelsområ-
det och långsiktiga satsningar i kampen mot 
antibiotikaresistens. I det senare fallet är det 
glädjande att forskningspropositionen tydligt 
stödjer det nationella forskningsprogrammet 
Enable som byggs upp vid Uppsala universitet.

UNDER ÅRET KUNDE vi också gratu-
lera 2019 års Scheelepristagare 

professor Emmanuelle Charpen-
tier, som tilldelades 2020 års 
Nobelpris i kemi för sina upp-
täckter kring gensaxen CRISPR/

Cas9. Emmanuelle Charpentier 
delade Nobelpriset med den ame-

rikanska forskaren Jennifer Doudna och blev i 
och med det den femte Scheelepristagaren att 
senare belönas med ett Nobelpris.

29 JANUARI 
Läkemedelsakademin får 1 170 000 SEK  

i främjandemedel till utbildningsinsatser  
för nyanlända farmaceuter. 

8–14 MARS
Läkemedelsvärlden når rekord med 68 666 

unika besökare under en vecka.

3 APRIL
Efter digital omställning arrangerar  

Läkemedelsakademin första helt virtuella  
kursen ”IVDR training with TUV SUD”.

15–16 MAJ
Apotekare Ann Hiselus och docent Björn 

Lindeke utsågs enhälligt till hedersledamöter 
i Apotekarsocieteten vid ett digitalt  

fullmäktigemöte.

9 JUNI 
187 personer deltog på  

Apotekarsocietetens digitala föreläsning 
med professor Sophia Hober om  

serologiska coronatester. 

7 OKTOBER
2019 års Scheelepristagare professor  

Emmanuelle Charpentier tilldelas Nobelpriset 
i kemi.

12 NOVEMBER
Apotekarsocieteten och Läkemedels- 

akademin blir projektpartners i Vinnovas  
satsning kring avancerade terapier.

26 NOVEMBER
Premiär för det gemensamma mötet  

Apoteksdagen som arrangerades digitalt av  
Apotekarsocieteten, Sveriges Farmaceuter  

och Sveriges Apoteksförening.

1–24 DECEMBER
Apotekarsocietetens kunskapskalender  

i samarbete med Hagströmerbiblioteket 
visas.



Ett speciellt år men också ett helt vanligt år. 11 178 
deltagare hade vi inte helt räknat med när omställ-
ningen först drabbade oss där på tidiga våren. 

Vi låg redan långt framme rent tekniskt med kurs-
deltagare både fysiskt och på distans, så direktsänd-
ning kunde vi ta till de där första två veckorna i mars. 
Vi insåg dock att vi framöver inte ens skulle kunna 
ha föreläsare fysiskt på plats. Valet föll på att införa 
Zoom som vårt virtuella klassrum då deras, redan då, 
stabila grupprum var centrala för oss i att få till bra 
gruppövningar, nätverkande och lärande. I april var 
vi i gång och har stabilt kunnat leverera merparten 
av årets planerade aktiviteter, vilket vi är mycket  
stolta över att kunnat åstadkomma. 

STOLTA ÄR VI också över vårt e-lärande. Nästan hela 
portföljen är nu uppdaterad och moderniserad med 
nya pedagogiska och tekniska grepp. Och tillsam-
mans med ämnesexperter utvecklar vi nya e-kurser 
inom områdena GDP, ATMP, GCP och GMP. 

Vi har kursdeltagaren i fokus: vilka lärandemål ska 
kursdeltagaren ha uppnått efter kursen och  
med vilka verktyg ska vi få det att hända? Vår devis  
”Utbildningar som gör skillnad” innebär att våra 
utbildningar ska vara tydligt kopplade till och göra 
skillnad i den verklighet kursdeltagaren verkar. Vi 
har fortsatt utveckla vår pedagogiska grundsyn och 
våra verktyg under 2020 och mer resultat från detta 
förväntar vi oss se under 2021.

Tack till alla som medverkat till att vi också detta år 
kunnat leverera ”Utbildningar som gör skillnad”. Från 
branschens experter, för branschens experter.

Hanna Rickberg, 
utbildningschef

Å R E T  S O M  G Å T T
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11 178 
deltagare

Kurser och utbildningar  
Läkemedelsakademin arrangerade

totalt 47 utbildningstillfällen

Lärarlett lärande och E-lärande  
Antal utbildade de senaste 10 åren

”Stort sug efter trovärdig information

”Snabb omställning räddade året!”

E-lärande och webbkurser

Läkemedelsakademin har under 2020 erbjudit  
flexibelt e-lärande och webbkurser inom områdena:

• Farmakoterapi – svenska & arabiska 
• Egenvård 
• Naturläkemedel 
• Expeditionsförfattningar på apotek 
• Biobankslagen 
• Obesitas 
• Medical Devices Road to Market 
• Samt skräddarsydda uppdragskurser
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Totalt1 264
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EU godkänner ett fjärde
covid-19-vaccin
EU-kommissionen har beslutat om ett villkorat
godkännande för företaget Janssen-Cilags covid-19-
vaccin.

11 mar 2021, kl 18:47

Storbritannien inför
Zolgensma i offentlig vård
Storbritanniens National health services har efter
prisförhandlingar sagt ja till den nya genterapin.

11 mar 2021, kl 10:33

Nya pengar till svenskledd
satsning på nya antibiotika
Ett statligt anslag på minst 25 miljoner kronor ger
antibiotikaplattformen Enable möjlighet att leva vidare.

10 mar 2021, kl 13:00

Vill höja låneramen för
inköp av covid-19-vaccin
Regeringen föreslår att låneramen ska höjas från 4,5 till
11 miljarder, sa Lena Hallengren på en pressträff.

10 mar 2021, kl 10:20

Fem frågor till Elisabeth Thand Ringqvist, grundare av Vaccine forward.

”Jag tänkte att det fanns
ett enkelt sätt att bidra”
Vaccine forward har samlat in 400 000 kronor till inköp
av covid-19-vaccin till världens fattigaste länder.

10 mar 2021, kl 08:35

T-celler skyddade även mot
nya virusvarianter
T-cellsimmunitet mot ursprungsformen av covid-19 ger
enligt en studie lika gott skydd mot muterade varianter.

9 mar 2021, kl 14:00

Register ska underlätta
forskning om covid-19
Biobank Sverige och Scifilab lanserar ett nationellt
register med covid-19-relaterade provsamlingar.

9 mar 2021, kl 10:47

Ännu en antikroppscocktail
mot covid-19 får grönt ljus
De monoklonala antikropparna bamlanivimab och
etesevimab kan användas vid covid-19, anser EMA.

8 mar 2021, kl 14:37

Baricitinib gav upp till åtta
dagar snabbare förbättring
En studie av 1 033 covid-19-patienter visar goda resultat
av att kombinera läkemedlen remdesivir och baricitinib.

8 mar 2021, kl 11:02

Snart börjar nya EU-regler att gälla
I maj börjar nya regler kring medicinteknik att tillämpas, efter ett års försening.
Pandemin har påverkat tillverkares förberedelser och många upplever tidspress.

8 mar 2021, kl 10:29

Svensk får pris för viktig
forskning om migrän
Lars Edvinsson är en av fyra hjärnforskare som tilldelas
världens största hjärnforskningspris The brain prize.

5 mar 2021, kl 13:54

Rörig apoteksmiljö kan ha
bidragit till felexpediering
Farmaceuten lämnade av misstag ut ett läkemedel som
den unga kunden använde vid ett självmordsförsök.

5 mar 2021, kl 10:00

Astrazenecas vaccin även
till personer över 65
Efter att nya data kommit fram ändrar
Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer.

4 mar 2021, kl 14:40

EMA inleder löpande
granskning av Sputnik V
Det ryska covid-19-vaccinet blir därmed det sjunde som
får en sådan granskning av EU:s läkemedelsmyndighet.

4 mar 2021, kl 13:25

Informerade ej om saknad subvention
Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, fäller Astrazeneca för
brister i marknadsföringen av läkemedlet Forxiga till förskrivande läkare.

4 mar 2021, kl 10:25

Nyhetstätt om
monoklonala antikroppar
Flera monoklonala antikroppar mot covid-19 är på väg ut
på marknaden och gör avtryck i nyhetsrapporteringen.

3 mar 2021, kl 10:39

Får 100 miljoner för att
skapa teknikplattform
Oligonova hub tas fram av Wallenbergcentrum och ska
bidra till utveckling av oligonukleotid-läkemedel.

3 mar 2021, kl 08:15

Läkemedelsverket föreslår
kraftiga avgiftshöjningar
I en hemställan till regeringen begär verket stora
höjningar av avgifterna för kontrollen av läkemedel.

2 mar 2021, kl 14:15

TLV vill ha ökade resurser
för beställda bedömningar
Myndigheten har svårt att hinna med när efterfrågan på
hälsoekonomiska bedömningar av nya terapier ökar.

2 mar 2021, kl 11:54

Upptäckt kan leda till ny
behandling av hjärtinfarkt
Ett kroppseget protein har visat sig kunna reparera
skador på kärlväggen och minska risken för hjärtinfarkt.

2 mar 2021, kl 10:09

Klartecken för ny terapi
mot svår muskelsjukdom
CHMP rekommenderar EU-godkännande av det första
orala läkemedlet mot spinal muskelatrofi.

1 mar 2021, kl 12:00

Barncancerfonden antar
strategi för ökad forskning
Den utökade satsningen fokuserar på fem områden där
mer forskning väntas bidra till kliniskt viktiga genombrott.

1 mar 2021, kl 10:20

Vacciner mot virusvarianter
kan godkännas snabbare
EMA presenterar riktlinjer för tillverkare som vill anpassa
sitt redan godkända covid-vaccin till en ny virusvariant.

26 feb 2021, kl 10:15

År 1971 var 300 receptarier arbetslösa
Läkemedelsvärlden fortsätter att uppmärksamma att Apotekarsocieteten firar 50
år. I dag gör vi en tillbakablick till en artikel om arbetsmarknaden för receptarier.

26 feb 2021, kl 08:20

Apotekarsocieteten 50 år

Hon ska leda nytt centrum
för precisionsmedicin
Anna Wedell blir tf ordförande för Precisionsmedicinskt
centrum Karolinska som nyligen inrättats.

25 feb 2021, kl 10:53

Ännu en monoklonal antikropp på väg
EMA startar löpande granskning av ytterligare en monoklonal antikropp mot mild-
måttlig covid-19. Denna gång handlar det om substansen regdanvimab.

25 feb 2021, kl 10:20

Mest lästa

! Antikroppar mot
covid-19 kvar efter nio
månader

! Ger beredskapslicens
för nytt covid-
läkemedel

! Informerade ej om
saknad subvention

! Läkemedelsverket
föreslår kraftiga
avgiftshöjningar

! T-celler skyddade
även mot nya
virusvarianter

Artiklar

Forskare i Uppsala har
identifierat en mekanism
som kan ligga bakom ökad
proppbildning vid covid-19.

Studie ökar förståelse av
proppbildning vid covid-
19

Nu närmar sig
tillkännagivandet av årets
Nobelpristagare i fysiologi
eller medicin – efter ett
förarbete som på grund av
pandemin inte riktigt sett ut
som vanligt.

Så har corona påverkat
Nobelarbetet

Folkhälsomyndigheten
rapporterar nu
slutresultatet av covid-19-
testningen på campus i
Umeå.

Bara sex fall totalt i
masstestningen i Umeå

Även 2019 hade 97
procent av tvååringarna fått
samtliga vaccinationer i det
nationella
vaccinationsprogrammet.

Fortsatt hög
vaccinations-täckning i
Sverige

Regeringen föreslår bland
annat en
forskningssatsning till
Vetenskapsrådet på 1,1
miljarder kronor.

Ökad satsning på
forskning i
budgetpropositionen

En aktuell isländsk studie
ger viktig kunskap om
immuniteten efter covid-19
och fortsatta
smittskyddsåtgärder, anser
professor Jan Albert vid
Karolinska institutet.

“Nästan alla får
antikroppar”

Lediga jobb

! Läkemedelsverket söker Gruppchef
GVP/GCP till Inspektionsenheten

Nyhetsbrev

Anmäl dig genom att fylla i din mejladress
nedan.

E-post:

Anmäl

Gästbloggar

Mikael Hoffmann
Vad ska en nybliven läkare kunna om
läkemedel?

Mikael Hoffmann
Just nu hade apoteken ett gyllene tillfälle att
välja vad de vill vara

Christina Ljungberg
”När krisen passerat hoppas jag alla ser vilken
roll apoteken spelat”

Mikael Hoffmann
Varför det osannolika är sannolikt och en
pandemi var förväntad

Lars Dagerholt
Tiden är mogen för att steppa upp arbetet
med miljö och läkemedel

Redaktionsbloggar

Ingrid Helander
”Kan inte alla bara tagga ner i vaccinhetsen”

Marie Ericsson
Plötsligt blev jag expert i det aktuellaste av
ämnen

Helene Wallskär
I coronatider finns lärdomar att dra av Tamiflu

Ingrid Helander
Den viktigaste delen i Lif:s hållbarhetsfilm
saknas

Ingrid Helander
Coronakrisen har blottlagt ett avgrundsdjupt
kunskapsgap

Läkemedelsvärlden
3,2 tn gilla-markeringar

Gilla sida

Bädda in Visa på Twitter

Tweets av @LmVarlden

4s

18h

Läkemedelsvärlden fortsätter att 
uppmärksamma Apotekarsocietetens 50-
årsjubileum. I dag gör vi en tillbakablick till en 
artikel i Svensk farmaceutisk tidskrift som 
handlar om en diskussion om C-vitamin och 
förkylning.   lakemedelsvarlden.se/forsaljning-
ok… via @LäkemedelsVärlden
  

 

EMA rekommenderar ja till ett fjärde covid-19-
vaccin, Janssen-Cilags endosvaccin. #svmed 
#läkemedel #vaccin #COVID19 
lakemedelsvarlden.se/ema-rekommende… 
via @LäkemedelsVärlden
  

 

Läkemedelsvärlden
@LmVarlden

Försäljning ökade efter kritiserad bo…
I Svensk farmaceutisk tidskrift skrivs at…
lakemedelsvarlden.se

Läkemedelsvärlden
@LmVarlden

EMA rekommenderar ja till fjärde co…
Läkemedelsmyndigheten EMA rekomm…
lakemedelsvarlden.se

Läkemedelsvärlden
@LmVarlden
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Läkemedel ! Antibiotikaresistens Nya coronaviruset Vaccin Bloggar ! Om LmV ! Annonsera "

  APOTEKARSOCIETETEN LÄKEMEDELSAKADEMIN WEBBSHOPUnder året nådde Läkemedelsvärlden rekordhöga 
läsarsiffror, vilket visar att suget efter vetenskapligt 
förankrad nyhetsjournalistik varit större än någon-
sin. Rapporteringen om covid-19, med fokus på läke-
medel och vaccin, har också dominerat redaktionens 
arbete och drygt hälften av Läkemedelsvärldens  
512 artiklar under 2020 handlade om covid-19.

Under 2020 anställdes en ny journalist, Marie 
Ericsson, på Läkemedelsvärlden. Marie är utbildad 
journalist vid Södertörns högskola och har tidigare 
arbetat på nyhetsbyrån Siren, där hon bevakat  
hälso- och sjukvårdsområdet. I samband med 
nyrekryteringen och med anledning av att Birgitta 
Karpesjö gick i pension under året, tillträdde jag 
(Ingrid Helander) som kommunikationsansvarig för 
hela Apotekarsocieteten efter sommaren. 

GENOM ATT SÄTTA extra fokus på vårt kommunika-
tionsarbete vill vi öka kännedomen om Apotekar- 
societeten och vår verksamhet. Förhoppningsvis kan 
det få fler att upptäcka oss, vilja bli medlemmar och 
vara med och bidra till att göra Sverige kunnigare om 
läkemedel.

Under året har vi därför påbörjat en översyn av 
våra sajter för att göra dem mer lättillgängliga och 
attraktiva får såväl nya som gamla medlemmar och 
intressenter. Detta arbete kommer att fortsätta under 
2021 och 2022 med målet att utveckla en digital  
miljö som känns modern både nu och om fem år.

Ingrid Helander, 
kommunikationsansvarig Apotekarsocieteteten, 
chefredaktör Läkemedelsvärlden

Å R E T  S O M  G Å T T
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”Stort sug efter trovärdig information

”Stort sug efter trovärdig information”

Antal citeringar  
i media 215
Aftonbladet 9
Helsingborgs Dagblad 7
Sydsvenskan 7
Följare i sociala medier
Facebook 5 970 
LinkedIn 7 346
Twitter 4 836 

Här syntes Apotekarsocieteten 

21 
besvarade 
remisser

3 
skrivelser till 

departement & 
andra instanser

8 
debattartiklar

Remisser

33 400 
Unika besökare/vecka

3 970 3 198



Vetenskapliga symposier 
Apotekarsocieteten arrangerade  
3 vetenskapliga symposier under 2020:

• Nordic Precision Medicine Forum 
• Materials for future drug products 
• Dissolution Testing in Quality Control  
 and Drug Development – from USP  
 Vessels to Artificial Intelligence
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Å R E T  S O M  G Å T T 

Lisa Bandholtz, 
vetenskaplig sekreterare

Under året har Apotekarsocietetens profilfråga 
”framtidens läkemedel” varit i fokus och engage-
manget från kretsar och sektioner har varit stort. 
Inte mindre än åtta välbesökta digitala aktiviteter 
arrangerades inom området under hösten. 

Till de mest välbesökta hörde aktiviteter om  
användning av CAR-T-celler och andra framtida  
läkemedelsutmaningar med cell- och genterapi- 
studier (ATMP) arrangerad av sektionen för kliniska 
studier. Stort intresse väckte också aktiviteten om 
nya avancerade formuleringar för nukleinsyror och 
peptider (new modalities) som sektionen för läke- 
medelsformulering anordnade.

TILLSAMMANS MED 18 ANDRA aktörer har Apotekar-
societeten under året ingått som projektpart i det 
Vinnova-finansierade projektet ATMP visionsdriven 
hälsa. 

Genom att samarbeta med många olika profes-
sioner inom komplexa områden kan Apotekarso-
cieteten vara med och göra skillnad. Det har bland 
annat visat sig framgångsrikt inom vårt fokusområde 
antibiotikaresistens och samarbetet med plattformen 
PLATINEA.

APOTEKARSOCIETETEN INGÅR ÄVEN i samarbetet med 
Cancer Moonshot, det största internationella cancer-
projektet som utförts. Lunds universitet driver det 
svenska engagemanget och genom att stödja Lunds 

”Kunskap kring framtidens läkemedelsbehandling 
dominerar engagemanget”

Antal
ansökningar 
2020:
630

7,4
miljoner 

Av stipendiekommittéerna  
beviljade stipendier

203 beviljade 
ansökningar

varav 4 till post 
doc-vistelser 

utomlands.

Priser vi delat ut

universitet i detta innovativa helhetskoncept, som 
innebär ett nytt sätt att se på läkemedelsbehandling, 
lyfter Apotekarsocieteten morgondagens läke- 
medelsutveckling.  

Under året har också nomineringskommittén för 
Scheelepriset, Apotekarsocietetens största veten-
skapliga pris, utsett en ny Scheelepristagare. 2021 
års pris tilldelas den amerikanska forskaren Craig 
Crews, professor vid Yale University, med forsknings-
inriktning inom området kontrollerad proteinned-
brytning. 

Professor Crews forskning banar väg för helt nya 
typer av proteinnedbrytande läkemedel, vilket ligger 
väl i linje med vad Scheelepriset ska premiera.

• Bästa kundinsats på apotek 
• Phabian Award 
• Rosenö-priset



Å R E T  S O M  G Å T T 
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Å R E T  S O M  G Å T T 

Maria Mårfält, 
verksamhetschef och vice vd

”Rekordmånga deltagare i våra aktiviteter”

Jag är otroligt stolt över att få vara en del av en  
organisation som lyckats att anpassa sig så bra till  
de nya förutsättningarna i dessa pandemitider! 

Läkemedelsakademin var snabba med att digita-
lisera sitt utbud men gradvis har även kretsar och 
sektioner anpassat sina aktiviteter till att bli alltmer 
digitala. Det här innebär att vi är mer tillgängliga  
för alla i Sverige, till nytta för många utbildnings- 
deltagare och medlemmar. Under 2020 nådde  
antalet deltagare i olika aktiviteter helt nya nivåer, 
och jag själv deltar i inspirerande föreläsningar som 
sänds från olika delar av landet, som aldrig förr.

SAMTIDIGT SAKNAR JAG spontana möten och att  
få träffa människor på det sätt som är unikt för vår 
organisation. Det gäller inte minst möten i våra fina 

5 420 
deltagare i  
seminarier 2 836 

deltog via 
streaming

41 
aktiviteter

 
Deltagare i aktiviteter arrangerade av  

den ideella föreningen Apotekarsocieteten:

4 617
Så många var medlemmar 2020.

Vårt vackra bibliotek har bland annat fått ny belys-
ning och uppdaterats med den senaste inspelnings-
utrustningen.

Mötesrummet Arvidsson har allt du behöver för 
fysiska såväl som digitala möten.

lokaler på Wallingatan, som fräschats upp med ny  
belysning, ommålade väggar och tak samt inves-
teringar i ny teknik som möjliggör alla former av 
möten, både direktsända och inspelade.

Att vi tappat en del medlemmar det senaste året 
är lite oroväckande. Men jag är övertygad om att 
fler kommer att upptäcka fördelarna med att vara 
medlem när man inser att vi kan erbjuda så fin 
kompetensutveckling på ett smidigt sätt. Likaså att 
man ser värdet av nätverksbyggande med människor 
inom olika professioner, när de lokala aktiviteterna 
så småningom också kommer i gång.

Framöver kommer Apotekarsocieteten med sin 
blandning av digitala aktiviteter och lokala möten  
att vara den viktigaste mötesplatsen för professioner 
inom läkemedel i likhet med vår verksamhetsidé!



S T Y R E L S E N 

12 | APOTEKARSOCIETETENS ÅRSBERÄTTELSE 2020 

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 veten-
skaplig sekreterare och vice VD på 
Apotekarsocieteten.

Torkel Gren, vice ordförande (2016). 
Apotekare, farm dr, ekonomie kandi-
dat, senior director, technology officer 
& strategic investments, Recipharm 
AB. Erfarenhet från FoU, försäljning 
och ledning inom läkemedelsindustri 
och CDMO. Ordförande i Musei- och 
biblioteksnämnden Har varit ord- 
förande i sektionen för läkemedels- 
formulering.

Karin Gårdmark Östh, ledamot 
(2020). 
Apotekare, farm dr. Arbetar i staben 
för verksamhetsområde Användning 
på Läkemedelsverket (LV). Ordföran-
de i LV:s interna e-hälsogrupp och 
medlem i programrådet för Vitalis.

Kristina Sparreljung, ledamot 
(2018). 
IHM Master och Executive MBA.  
Generalsekreterare för Hjärt-Lungfon-
den där hon tidigare varit insamlings- 
och marknadschef, styrelseledamot 
i World heart federation, European 
heart network samt A non smoking 
generation.

Erik Thorsell, ledamot (2020). 
Apotekare. Arbetar som senior råd-
givare, kvalitet och farmaci, Apoteket 
AB, efter 16 år som kvalitetschef i 
bolaget. Dessförinnan chefsinspek-
tör vid Läkemedelsverket och olika 
roller inom läkemedelsindustrin. Har 
tidigare haft uppdrag som styrelse-
ledamot i sektionen för kvalitetssäk-
ring, ordförande i styrelsen för Norra 
Mälarkretsen och sammankallande i 
centrala valberedningen.

Andreas Rosenlund, ledamot 
(2020). 
Journalist. Arbetar som informations- 
direktör på Kronans Apotek och har  
även uppdrag som public affairs 
director på Oriola. Har varit verksam 
inom apoteksbranschen sedan 2001.



Tack till våra 
förtroendevalda 
Valberedning 
Matts Balgård, sammankallande
Christina Erixon, ledamot
Joakim Söderberg, ledamot 
Lars-Åke Söderlund, ledamot 

Auktoriserad revisor 
Jens Karlsson 

Förtroendevalda revisorer 
Robert Burman, ordinarie
Susanna Eklund, suppleant 

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

SEKTIONER
Farmacihistoria 
Nils-Otto Ahnfelt, ordförande
Thony Björk, ledamot
Ola Flink, ledamot
Bo Ohlson, ledamot
Claes Wallén, ledamot
Sirkka-Liisa Westerholm, ledamot

Farmakognosi 
Ulf Göransson, ordförande
Camilla Eriksson, ledamot
Erik Jacobsson, ledamot
Sonny Larsson, ledamot
Christina Wéden, ledamot
Maria Mårfält, adjungerad

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
René Bouw, ledamot
Lisa Bandholtz, adjungerad

Kliniska studier 
Karin Leire, ordförande
Anna Christiansson, ledamot
Ingegerd Dalfelt, ledamot
Fredrik Hansson, ledamot
Suzanne Kilany, ledamot
Lena Liliebladh, ledamot
Marja-Liisa Lammi Tavelin, ledamot
Louise Lunt, ledamot
Erik Rein-Hedin, ledamot
Sara Zarjam, ledamot
Tina Wolmeryd, ledamot
Hanna Rickberg, adjungerad
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Björn Wettermark, ledamot (2020). 
Apotekare, med dr. Professor i läke-
medelsepidemiologi vid institutionen 
för farmaci, Farmaceutiska fakulteten, 
Uppsala universitet, samt gästprofes-
sor vid medicinska fakulteten, Vilnius 
universitet, Litauen. Styrelseordföran-
de i NEPI – nätverket för läkemedels- 
epidemiologi.

Mikael Nordberg, ledamot (2020). 
Apotekare med bred erfarenhet inom 
läkemedelsindustrin samt medicin-
teknik. Varit aktiv som egenföretagare 
med fyra apotek inom Apoteksgrup-
pen. Arbetar i dag som företagsråd-
givare vid Almi företagspartner i 
Uppsala AB.

Maria Palmetun-Ekbäck, ledamot 
(2018). 
Läkare, med dr., verksamhetschef för 
Läkemedelscentrum Region Örebro 
län, ordförande i Läkemedelskom-
mittén i Region Örebro län, ledamot 
i NT-rådet. Varit ordförande för LOK, 
Nätverket för Sveriges läkemedels-
kommittéer, oktober 2018-oktober 
2020. Har varit ledamot i Närkes- 
Värmlands krets.

Johanna Wikman, ledamot (2018). 
Apotekare. Arbetar som external  
affairs manager inom market access 
på Novartis. Har under många år  
arbetat inom sjukhusfarmaci och har 
varit styrelseledamot i sektionen f 
ör sjukvårdsfarmaci och i sektionen  
för kliniska studier samt varit  
verksamhetsrevisor för moder- 
organisationen.



F Ö R T R O E N D E V A L D A

Medicinteknik 
Micael Johansson, ordförande
Erik Djäken, ledamot
Ulf Ellerfelt, vice ordförande
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
Ifeoma Asiegbu, ledamot
Helena Björkman, ledamot
Sofia Pedersen, ledamot
Cecilia Rosenberg, ledamot
Cecilia Yhrefors, ledamot
Eva Ågren, ledamot
Anna Lundin, ledamot
Henrik Fant, ledamot
Sandra Trost, adjungerad
Johanna Bergfeldt, adjungerad

Sjukvårdsfarmaci 
Matts Balgård, ordförande
Anna Skrinning, ledamot
Maria Gustafsson, ledamot
Lisa Larsson, ledamot
Magnus Munge, ledamot
Johanna Orraryd, ledamot
Zahra Shah Shahid, ledamot
Katarina Ahlskog, adjungerad

Tillverkning och kvalitetssäkring 
Per Nilsson, ordförande
Malin Claesson, ledamot
Anne Fladvad, ledamot
Tor Gråberg, ledamot
Mikael Meisingseth, ledamot
Alexandros Tsogias, ledamot
Barbro Åström, ledamot
Anna Lundin, adjungerad
Sandra Trost, adjungerad

Öppenvårdsfarmaci 
Paulo Mukooza, ordförande
Anna Diamantis, ledamot
Jenny Julin, ledamot
Erika Larsson, ledamot
Clary Holtendal, ledamot
Frida Rosberg, ledamot
Louise Skalin, ledamot
Caroline Baskin, ledamot
Katarina Ahlskog, adjungerad

KRETSAR
Gävleborgs Dala 
Susanne Brouneus, ordförande
Anna Lindblad, ledamot 
Hans Elg, ledamot 
Helen Sjöberg, ledamot
Anna Tjust Gammer, ledamot 

Nedre Norrland 
Vilande
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Läkemedelsformulering 
Sofia Mattsson, ordförande
Susanna Abrahamsen-Alami, ledamot
Erik Björk, ledamot
Jonas Fagerberg, ledamot
Agneta Larhed, ledamot
Signe Klintberg, ledamot
Brita Rippner Blomqvist, ledamot
Nicolaas Shipper, ledamot
Stefan Ulvenlund, ledamot
Lisa Bandholtz, adjungerad

Läkemedel för djur 
Carin Svensson, ordförande
Maria Luisa Marchi, ledamot
Maria Krüger Eriksson, ledamot
Bitte Ljungström, ledamot
Charlotta Lord, ledamot
Annette Lindberg, ledamot

Läkemedelsanalys 
Douglas Westerlund, ordförande
Ahmad Amini, ledamot
Moa Andresen Bergström, ledamot
Mikael Hedeland, ledamot
Ylva Hedeland, ledamot
Kim Kultima, ledamot
Anders Karlsson, ledamot
Anders Larsson, ledamot
Mareike Lutz, ledamot
György Marko-Varga, ledamot
Lisa Bandholtz, adjungerad

Läkemedelsinformation 
Kia Rönngard, ordförande
Anne Carlsson, ledamot
Lars Dagerholt, ledamot
Yvette Gustavsson, ledamot
Elisabeth Helgesson, ledamot
Catharina Hellgren Claesson, ledamot
Elin Karlsson, ledamot
Ann Malinak, ledamot
Görel Skogsmo, ledamot
Kerstin Sundell, ledamot
Anna Wessling, ledamot
Andrea Åhlin, ledamot
Yllka Rama, studentrepresentant
Maria Mårfält, adjungerad

Läkemedelskemi 
Anders Karlén, ordförande
Katarina Färnegårdh, ledamot
Anna-Lena Gustavsson, ledamot
Anna Linusson, ledamot
Anna Linusson, ledamot
Ulf Nilsson, ledamot
Lena Ripa, ledamot
Åsa Rosenquist, ledamot
Peter Sjö, ledamot
Lisa Bandholtz, adjungerad

Norra Mälarkretsen 
Tommy Dzus, ordförande
Kristin Amelin, ledamot
Frida Olsson, ledamot 
Maria Sawires, ledamot 
Lisa Johansson, ledamot 

Närke Värmland
Magnus Olsson, ordförande 
Sara Fors, ledamot 
Hans Kjellsson, vice ordförande 
Hugo Nilsson, ledamot 
Margareta Malecka Pettersson, 
ledamot 
Stefan Wallén, doktorand/student- 
representant

Skånska 
Pia Sundberg, ordförande
Viola Hassinen, ledamot
Linnea Olofsson, ledamot 
Elin Persson, ledamot
Emma Jönsson, ledamot
Angelo Westerberg, ledamot
Hong-Thuy Tran, ledamot

Stockholm 
Jessica Ridell, ordförande
Birgitta Elofsson, ledamot
Anna Eriksson, ordförande
Maria Frick, ledamot 
Claes Jagensjö, ledamot
Hanna Justad, ledamot
Erika Larsson, ledamot 
Anna Olsson, ledamot

Sydöstra 
Olivia Frångberg, ordförande
Tobias Damgaard, ledamot
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ÅREN 2020 STARTADE  
vår verksamhet med full 
vind i seglen. Men så 
plötsligt mojnade vinden 
helt, en pandemi av sällan 
skådat slag förändrade helt 
förutsättningarna för oss 
och resten av världen. 

Alla fysiska möten fick ställas in. De 
två stora internationella konferenserna  
som Apotekarsocieteten ”vunnit” i 
konkurrens med andra länder, och som 
skulle genomföras 2020 fick skjutas på 
framtiden. Men efter att första chocken 
lagt sig tänkte Apotekarsocieteten om 
och började lyckosamt omvandla kurser, 
seminarier och föreläsningar till digitala 
aktiviteter.

För första gången fick även Apotekar- 
societetens fullmäktige genomföras digi-
talt. Det gick alldeles utmärkt men krävde 
lite mer förberedelser än vanligt. Den nya 
styrelsen med mycket bred kompetens 
och erfarenhet valdes enligt valbered-
ningens förslag.

Initialt tänkte jag att det var  
utmanande att bedriva ett aktivt styrelse- 
arbete i en styrelse som aldrig träffats 
IRL. Men arbetet har gått över förväntan 
och ledamöterna är mycket engagerade 
och idérika med olika fokusområden. Det 
innebär att de förutom själva styrelse-
mötena verkar i olika kommittéer, stöttar 
ledningen i olika sakfrågor, samt intres-
serar sig specifikt för olika sektioner och 
kretsar i syfte att svetsa samman oss till 
en stark organisation.

Styrelsen har under året verkat för 
en hållbar verksamhetsutveckling med 

MÄRIT JOHANSSON 
STYRELSEORDFÖRANDE
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”Lyckad navigering  
 i oviss tid”

tydligt fokus på balanserat uttag från våra 
värdepapper. Vi har dock beslutat att 
satsa extra på våra digitala stödsystem 
så att vi kan fortsätta utvecklas till en 
modern och smidig organisation. Vi har 
även fattat beslut om att renovera vårt 
museihus så att det kan användas till en 
ny spännande mötesplats och museum 
för alla våra medlemmar. 

Apotekarsocieteten ser som många 
medlemsorganisationer sitt medlems-
antal sjunka. Jag oroas av den trenden, 
inte minst med tanke på att styrkan i vår 
verksamhet bygger på kompetensen hos 
alla våra expertmedlemmar. Men när 
nu ledningen fokuserar på medlemsfrå-
gor och aktiviteter för att rekrytera fler 
medlemmar är min förhoppning att fler 
ska inse vilken fantastisk organisa-
tion Apotekarsocieteten är och vilja 
bli medlemmar och verka för att 
läkemedel utvecklas och används på 
bästa sätt. För glädjande har ju året 
inneburit ”all time high” vad gäller 
antal deltagare i våra aktiviteter.

Vi har verkligen lyckats med  
årets programutbud. Kanske 
är det även så att det här nya 
formatet med digitala möten 
passar många bättre än de 
fysiska, där tidigare avstånd 
eller öppettider på apotek varit 
hindren. Som medlemsorganisa-
tion i European Federation for 
Pharmaceutical Sciences kan 
våra medlemmar även erbjudas 
EUFEPS Talks digitalt.

Vinden har bytt riktning 
och nu har vi fulla segel igen.

UNDER 2021 
hoppas jag att  
vi åter kan 
träffas i fysiska 
möten och att vi 
hittar balansen i 
det digitala och 
fysiska utbudet.



Å R E T  I  S I F F R O R

NYCKELTAL 2020 

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 4 617 
medlemmar. Föreningen har arbetat enligt 
verksamhetsplanen för 2020–2021, som 
beslutades vid fullmäktige i maj 2020. 

Resultatet för 2020 uppgick till 0,02 mkr 
(2019 -3,97 mkr). 

Det egna kapitalet uppgick vid årets slut 
till 234,8 mkr (2019 234,8 mkr).

LÄKEMEDELSAKADEMIN I STOCKHOLM AB
Bolagets verksamhet omfattar utbildningar 
och arrangemang av temadagar och sympo- 
sier inom läkemedelsområdet, utgivning av 
nyhetssajten läkemedelsvärlden, försäljning 
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 vidare- 
utbildning på läkemedelsområdet och 
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genomförde under året, i egen regi och i 
samverkan med andra aktörer, utbildningar, 
kongresser och symposier för sammanlagt  
11 178 deltagare. Bokförsäljningen av det 
lager som är kvar från av förlagsverksam-
heten utgiven litteratur har fortsatt men är 
minskande. 

Nettoomsättningen uppgick till 12,9 mkr 
(2019 16,8 mkr). Verksamhetens under-
skott om 3,2 mkr (2019 5,7 mkr) täcktes 
med ett driftsbidrag om 3,2 mkr (2019  
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 260,8 
(2019 261,0 mkr), inklusive IF:s stiftelse 
för farmacevtisk forskning men exklusive 
stiftelsen NEPI (Nätverk för läkemedels- 
epidemiologi). Från dessa har under året 
beviljats 8,1 mkr (2019 7,4 mkr) huvudsak-
ligen 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 Läkare- 
sällskapet 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 2020
A TOTAL record number of 16 598 dele-
gates particitpated in our activities during 
2020. The majority of delegates (11 178) 
participated in educational activities pro-
vided by the Swedish Academy of Phar-
maceutical Sciences, a subsidiary of the 
Swedish Pharmaceutical Society (SPS). 
Topics included clinical trials, regulatory 
affairs, quality/GMP/production, medical 
devices, drug discovery, pharmacy prac- 
tice and information. More than 97 per-
cent of the participants attended in digital 
settings which, due to the Corona-pande-
mic, was a concept we managed to evolve 
quickly during the second quarter of 
2020. 

The activities and lectures arranged 
by local divisions and scientific sections in 
SPS had 5 420 delegates during the year. 
To allow more people to take part , several 
activities have been streamed or recorded 
and made available on the website. 

During 2020, the SPS has proceeded 
with its endeavour to translate e-learning 
courses to Arabic in order to facilitate  
for people educated outside the EU to 
become a licensed pharmacist in Sweden.  

In 2020, the organisation became a 
partner in the by Vinnova initiated project 
Vision driven innovation milieu for advan-
ced therapy medicinal products (ATMP). 
The partnership fits well within one of 
the organisations three focus areas, i.e 
Medicine of the future. 

Due to the pandemic, several meetings 
were cancelled or postponed. One of the 
three scientific meetings conduted was 
the Nordic Precision Medicine Forum that 
was held in a digital format with partici-
pants from all of the Nordic countries. 

Scholarships for a total amount of  
SEK 7,4 million were distributed to  
203 individuals for their continuing  
professional development and research.

The SPS news website, Läkemedels-
världen, had approximately 33 400  
visitors per week, an increase of 34 per-
cent from the previous year. A consistent 
delivery of high quality and scientifically  
based journalism made Läkemedels- 
världen an appreciated go-to-source when 
looking for news and information about 
the new corona virus.

Despite the overwhelming focus of the 
pandemic in all media coverage in 2020, 
the organisation was mentioned on  
215 occasions in external media during 
the year. Also, the numer of followers in 
our social media-channels grew to a total 
of 5 970 on Facebook, 7 346 on LinkedIn 
and 4 836 on Twitter. 

The financial result of the Society was 
a solid MSEK 0,02 and according to plan 
with an estimated total equity financing 
of MSEK 234,8. The number of members 
amounted to 4 617.
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