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branschorganisation i fokus

Karin Meyer disputerade i farmakologi 1994 och till-
bringade sedan en post doc-period i USA. När hon 
kom hem igen var hon fullt övertygad om att det 

var forskningen hon skulle satsa på.
– Men jag fick inte en krona i anslag, säger hon med ett 

befriande skratt. Och så här i backspegeln var det nog lika 
bra. Det gav mig möjligheten att istället utveckla mina styr-
kor i skärningspunkten mellan vetenskap och affärsutveck-
ling.

Karriären började på dåvarande Astra Pain Control med 
prövningar i så tidig fas att de betecknades som fas 0.

– Jag lärde mig hantverket kring kliniska prövningar och 
läkemedelsutveckling på Astra. Det var fyra oerhört vär-
defulla år.

Sedan följde en längre period på Quintiles med bland 
annat VD-uppdrag på skandinavisk nivå. Där fick Karin 
Meyer utlopp för sitt stora intresse för ledarskapsfrågor och 
styrelsearbete, och utmaningarna var i högsta grad globala.

Dörren till den inhemska life science-marknaden öppna-
des i och med en tjänst som ansvarig för affärsutveckling 
och investeringar vid holdingbolaget knutet till Uppsala 
universitet. Samtidigt som hon engagerade sig i externa sty-
relseuppdrag som en del i den egna utvecklingen tog Karin 

Meyer ofta också aktiv del i det styrelsearbete som bedrevs 
i de start up-bolag som föddes och växte i innovationsmiljön.

Hemma i båda världarna
– Det är så otroligt delikat när forskare ska driva kom-
mersiella projekt och tänka bortom laboratorieresultat och 
akademisk meritering. Med min bakgrund förstår jag den 
våndan, men jag vet också hur man drar en slipsten som 
genererar affärer, säger Karin Meyer.

Och just den dubbelkompetensen gjorde henne som 
klippt och skuren för VD-posten när Apotekarsocieteten 
sökte förnyelse för snart tre år sedan. Och med förtroendet 
kom också konkreta medskick om förändring. Karin Meyers 
uppgift var att värna organisationens historiska tyngd, men 
samtidigt modernisera verksamheten, räta upp ekonomin, 
öka synligheten och förstärka den vetenskapliga profilen.

Hon leder Apotekarsocietetens   

En ideell medlemsorganisation och en modern mötesplats för alla som är verk -
samma i läkemedelsbranschen. Så beskriver Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten, 
organisationens roll. Sedan hon tog över ledningen för snart tre år sedan har mycket 
hänt i de anrika lokalerna på Wallingatan i centrala Stockholm. Och förändringarna 
fortsätter – inte minst i form av strategiarbetet Apotekarsocieteten 2025.
– Vi måste tydliggöra vilka vi är och vad vi står för, och vi måste vara relevanta för 
både våra medlemmar och andra intressenter i vår omvärld, säger Karin Meyer.

– en modern mötesplats med stark vetenskaplig profil

”Apotekarsocieteten ska vara en mötesplats för alla som i sin yrkes-
utövning kommer i kontakt med läkemedel”, säger organisationens VD 
Karin Meyer, här vid entréns ståtliga staty av kemisten och apotekaren 

CW Scheele som fått ge namn åt Apotekarsocietetens stora pris.
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– Det har inte varit smärtfritt, men vi är på god väg att 
bli den moderna mötesplats som vi vill vara, säger hon. 
Branschen blir mer och mer fragmenterad och tvärveten-
skaplig, något som gör att det finns ett stort behov av na-
turliga mötesplatser med möjlighet till kompetensutveck-
ling och nya nätverk.

För Karin Meyer är det viktigt att Apotekarsocieteten 
står för både djup och bredd. I förändringsarbetet har hon 
drivit vikten av att lyssna in behoven – utifrån och in.

– Vi ska skapa allianser och samarbeten och på ett bätt-
re sätt möta förändringar i omvärlden – en viktig del av 
strategiarbetet Apotekarsocieteten 2025 och vår vision att 
göra Sverige kunnigare om läkemedel.

Världskongress i Stockholm
Och den nära omvärlden bjuder på flera stora arrangemang 
i närtid. I slutet av maj arrangeras PSWC, Pharmaceutical 
Sciences World Congress, i Stockholm och förväntas samla 
omkring 2 000 delegater. Det är världens största konferens 
inom farmaceutisk vetenskap och temat är brett – system 
approach.

Apotekarsocieteten är en av medaktörerna och Karin 
Meyer förklarar:

– Med system approach avses en helhet, utveckling, an-
vändning och uppföljning av olika läkemedels effekter. I 

ett längre perspektiv handlar det om hur vi kan säkerstäl-
la att befolkningen får tillgång till nya och säkra behand-
lingar.

Det här är inte bara första gången som PSWC adresserar 
ett så övergripande perspektiv, det är också första gången 
som kongressen utgör starten på ett arbete som går ut på 
att förmedla den senaste kunskapen till globala aktörer med 
målet att förbättra hälsoläget i särskilt utsatta delar av värl-
den. Det är bakgrunden till att Bill and Melinda Gates Foun-
dation engagerat sig i kongressen och kommer att ha repre-
sentanter på plats på Stockholmsmässan. Detsamma gäller 
IMI, The Innovative Medicines Initiative, som också kom-
mer att representeras på svensk mark i maj.

– Vi är förstås stolta över att ha fått den här viktiga kon-
ferensen till Stockholm. Det känns väldigt bra vi får vara 
med och lyfta det globala ansvaret för läkemedelsforskning 
och läkemedelsförsörjning, säger Karin Meyer.

Efter sommaren laddar organisationen om för Läkeme-
delskongressen och det prestigetyngda Scheele-symposiet 
– se artikel här intill.

Utbildning på alla nivåer
Karin Meyer hoppas att Apotekarsocieteten upplevs som 
en arbetsplats där man känner delaktighet, öppenhet och 
där nytänkande uppmuntras.

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig på Apotekarsocieteten, ser ut lämplig placering av porträttet av organisationens första kvinnliga 
ordförande, Eva Sjökvist Saers, som just lämnat över klubban till Märit Johansson.
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Här arbetar 28 personer som representerar en rad olika 
yrkesgrupper och kompetenser som, tillsammans med om-
kring 275 förtroendevalda och cirka 5 300 medlemmar, ge-
nomför olika kompetenshöjande aktiviteter och driver opi-
nion. Ett viktigt nav i verksamheten är det vaktmästeri av 
logistikexperter som möjliggör ambitionen att fungera som 
just en viktig mötesplats med ett ständigt flöde av kursdel-
tagare, föreläsare och gäster.

Flera utbildningsledare, projektledare och projektadmi-
nistratörer ryms inom det helägda dotterbolaget Läkeme-
delsakademin som erbjuder kurser, utbildningar och ve-
tenskapliga symposier på olika nivåer inom hela läkeme-
delsområdet. Utbudet täcker hela kedjan från forskning och 
utveckling till tillverkning, distribution, klinik och an-
vändning. Här finns också den webbaserade nyhetskanalen 
Läkemedelsvärlden.se som bevakar hela läkemedelsområ-
det och sysselsätter två medicinjournalister.

Då organisationen omfattar flera juridiska ägarformer 
och kräver både fastighetsförvaltning och kapitalförvalt-
ning är ekonomiavdelningen större än vad man kanske 
skulle tro – inte mindre än 18 årsbokslut ska tas fram.

Räddar viktig forskning
Just nu upptar två nya satsningar Karin Meyers och andras 
uppmärksamhet. Det gäller dels den samordnande roll som 

Apotekarsocieteten, i och med den nya Apoteksmarknads-
utredningen, får för forskningsområdet samhällsfarmaci, 
dels en ny inriktning mot det medicintekniska fältet.

När det gäller samhällsfarmacin är ansvarsrollen att be-
teckna som en räddningsaktion. När apoteksmarknaden 
omstrukturerades 2009 mer eller mindre försvann Apoteket 
AB:s egen forskningsavdelning – som hade en årlig forsk-
ningsbudget – och forskarna gick vidare till andra sysslor.

– I efterhand är det ingen som förstår hur det här kunde 
få ske, säger Karin Meyer. Det innebar ett avsevärt tapp i 
den svenska forskningen på området. Enligt vår bedömning 
är det självklart att ett område som ligger så nära vården 
måste granskas vetenskapligt och nu tar vi täten genom att 
lyfta frågan och bli samordnande instans.

För detta behövs samsyn och en nationell kraftsamling 
samt en stark akademisk förankring. Det är viktigt med 
nationella forskningsprojekt, men forskningen är också 
grundläggande för att kunna kritiskt granska och utvär-
dera andra länders projekt för att bedöma vad som skulle 
fungera i Sverige.

– Den växande e-handeln är bara ett exempel på ett om-
råde där den praktiska erfarenheten behöver omsättas i re-
ferentgranskad vetenskap för att se vad den betyder för 
läkemedelsanvändningen och patientsäkerheten. 

Satsning på medicinteknik
Att Apotekarsocieteten nu riktar strålkastarljuset mot om-
rådet medicinteknik hänger samman med det nya regelverk 
som implementeras i år. En ny sektion för medicinteknik 
har inrättats och – som övriga 13 sektioner – fungerar den 
som expertorgan och specialistförening för yrkesverk-
samma på området. Via Läkemedelsakademin görs nu en 
satsning på utbildningar inom det medicintekniska fältet.

– Det finns en stor efterfrågan, inte minst vad gäller kun-
skap om den regulatoriska processen där kraven förändras, 
säger Karin Meyer. 

Utöver uppgiften att främja kunskaps- och kompetens-
utveckling är Apotekarsocieteten också en tung remissin-
stans och spelar därmed en viktig roll i många utredningar 
som syftar till att stärka den svenska life science-sektorn. 

Ambitionen att höja den vetenskapliga profilen åläggs 
till en del det vetenskapliga råd som inrättades under 2016. 

– Målet, säger Karin Meyer, är att öka kunskapen kring 
värdet av en stark nationell forskning på läkemedelsområdet.
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Apotekarsocietetens ledande kvartett: Birgitta Karpesjö, 
kommunikationsansvarig, Marie Eklund, verksamhetschef för 
Läkemedelsakademin (stående) samt VD Karin Meyer och 
Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare.




