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Gabriel Wikström, Anders Lönnberg, Sofia Wallström, Agneta Karlsson, Håkan Billig, Sören
Olofsson m fl medverkar
9-10 november är det dags för årets Läkemedelskongress på Quality Globe Hotel, Arenaslingan 9, Stockholm.
Kongressen som samlar personer som arbetar i hela kedjan från utveckling till användning av läkemedel. Under de två
dagarna kan du bland annat ta del av:

Måndag 9 november
Sverige som life science nation
Hur är vi riggade för framtiden? Hur står sig Sverige som forskningsnation? Riggar vi för att locka fler kliniska prövningar
till Sverige? Ta del av tankarna från Anders Lönnberg, regeringens samordnare för Life Science; Tobias Krantz, Svenskt
Näringsliv och Håkan Billig, Kommittén för nationell samverkan av kliniska studier
Registerforskning
Vi i Sverige får ofta höra hur bra våra register är och att de kan användas till så mycket. Hur bra är egentligen registren
och vad kan de användas till idag? Ta del av hur registerforskningen kan lyfta Sverige inom global Life Sicence-forskning!
Hur blir fortsättningen på de strukturerade läkemedelssamtalen?
Under 2014 gjordes en pilotstudie som visade att det gick att genomföra och att de uppskattades av de som deltog.
Projektledare Lena Ring, Läkemedelsverket presenterar rapporten som följs av en paneldebatt.
e-hälsa
Remissvaren för Sören Olofssons utredning ”Nästa fas i e-hälsoarbetet” är just inlämnade. Hur ser utredaren på
strategin för e-hälsa och samverkan med nationella läkemedelsstrategin? Hur kan e-hälsa lägga grund för forskning i
Sverige?
Säkrare förpackningar för att undvika förfalskade läkemedel
Serialisering är termen. Vad pågår och hur påverkar det tillverkning och distribution? Kommer det att hjälpa?
Representanter från tillverkare, distributör och apotek medverkar
Vad är den verkliga vinsten med generikareformen?
Vad säger man utifrån ett ekonomiskt- patientsäkerhets- och användarperspektiv. Debatt med medverkan av:
Johan Davidsson, Sveriges Apoteksförening
Sten Boström, ledamot i TLV:s insynsråd och sakkunnig hälso- och sjukvårdsfrågor, PRO
Jonas Ekström, verksamhetschef, Västmanlands läns sjukhus i Sala
Robert Svanström, Sveriges Apoteksförening
Inger Erlandsson, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Carin Svensson, Sektionen för öppenvårdsfarmaci (APS), Cura apotek
Catarina Bernet, Läkemedelsverket
Tävlingen Årets kompetensapotek
Se den live i pauserna!

Tisdag 10 november
Bra läkemedelsanvändning med professioner i samverkan
Vad säger sjukvårdsminister Gabriel Wiktsröm i frågan? Hur når vi dit?
Hur blir den optimal? Samarbetar olika professioner tillsammans för en optimal läkemedelsanvändning? Diskuterar
detta gör Ann Johansson, Vårdförbundet; Gunnar Dahlberg, Läkemedelskommittén i Västmanland; Johan Olofsson, Din
Apotekare; Fredrik Boström, Apoteket AB; Sten Boström, patientrepresentant tidigare sakkunnig hälso- och
sjukvårdsfrågor PRO
Antibiotika – nya strategier och nya generationer
Varför ökar antibiotikaresistensen i Sverige? Vilka nya strategier finns för framtagande av nya antibiotika? Nytt eller
samma sak?
Ordnat införande av läkemedel. Varför är det viktigt?
Medverkar gör: Sofia Wallström, TLV; Anders Blanck, LIF – de forskande läkemedelsföretagen; Bror Jonzon,
Läkemedelsverket; Mikael Svensson, SKL
Handelsmarginalens betydelse för Sveriges apotek och patienter?
Har den betydelse? Hur påverkar den apoteken och patienterna?
Medverkar gör Agneta Karlsson, Socialdepartementet; Sofia Wallström, TLV; Johan Davidsson, Sveriges Apoteksförening
Boksläpp: Unik biografi om Scheele
Klockan 10 hålls releasemingel för nya boken ”Ett kemiskt äventyr – Carl Wilhelm Scheele och hans värld” i
utställningsdelen på Läkemedelskongressen. Den svenske apotekaren Scheele (1742 – 1786) står bakom många
banbrytande upptäckter, som att luft består av syrgas och kväve och upptäckten av klor som omgående fick mycket stor
industriell betydelse. Mer info: Karin Tideström, 070-354 58 46, books@apotekarsocieteten.se
Ta del av hela programmet för Läkemedelskongressen här
För ytterligare information och anmälan från press kontakta
Sophie Hoas, projektadministratör, Läkemedelsakademin
sophie.hoas@lakemedelsakademin.se
Telefon 08 – 723 50 85

Läkemedelskongressen arrangeras av Apotekarsocieteten.
Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och
att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar
Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget
Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i
Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.
Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans
arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela
läkemedelsområdet.
apotekarsocieteten.se

