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Som huvudtalare deltog Richard Bergström, tidigare 
vd för LIF och chef för industrilobbyn EFPIA i Brys-
sel, numera ”External Pharma Lead” i säkerhetskon-

cernen SICPA i Lausanne, Schweiz.
Han berättade bland annat om konsekvenserna av det 

e-verifikationssystem för läkemedel som kommer att ge-
nomföras fullt ut inom EU 2019 (serialisering). På SICPA 
arbetar han med att implementera liknande system i andra 
länder. Serialiseringen öppnar många möjligheter utöver 
att säkerställa äktheten på läkemedel.

– En streckkod på varje förpackning kan göra det möjligt 
för patienter att skanna koden och koppla upp sig på inter-
net. Därigenom kan det skapas möjligheter att ersätta bi-
packsedlar med e-lösningar, och exempelvis låta patienter 
själva rapportera biverkningar eller om läkemedlet fungerar 
eller ej, säger Richard Bergström.

Jonas Fransson, apotekare på SOBI, gav en översikt av 
bolagets utveckling av biologiska läkemedel och Sveriges 
position inom fältet. Regeringen har gjort stora strategiska 

satsningar och Astra Zeneca har investerat i en ny pro-
duktionsanläggning i Södertälje. SOBI är i dag det största 
svenskägda läkemedelsbolaget och satsar helt och hållet 
på biologiska läkemedel, vilka generellt kräver större in-
vesteringar före klinisk prövningsfas jämfört med andra 
läkemedelsprojekt.

Ingrid Nylander, professor och prodekan för grundutbild-
ningen vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universi-
tet, berättade bland annat om det omarbetade apotekarpro-
grammet som sjösattes nu i höst. Professionell utveckling, 
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På Industrifarmaceutiskt möte i Stockholm den 19 november 2017 diskuterades 
allt ifrån biologiska läkemedel och serialisering till Falu Rödfärg. Mötet, som 
anordnades av Sveriges Farmaceuter för andra året i rad, är ett heldagsevent 
för förbundets industriverksamma farmaceuter. Här är en sammanfattning av 
Nils Bergeå Nygren, chefredaktör för Svensk Farmaci.
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tydligare färdighetsträning och förstärkning av områden 
som biologiska läkemedel är några av de nya inslagen.

Gunilla Andrew-Nielsen, avdelningschef på Läkeme-
delsverket, berättade om den nya förordning för kliniska 
prövningar i EU som varit på gång under lång tid, men som 
kommer att träda i kraft först när EMA tagit fram en por-
tallösning som bland annat ska hantera ansökningarna. En 
huvudpoäng med förändringen är att sponsorer bara ska 
behöva skicka in en ansökan för hela EU-området.

– Min bedömning är att portalen kommer att vara klar 
för användning under sista kvartalet 2019, berättade hon.

Johan Molin, apotekare och vd för Falu Rödfärg AB, gestal-
tade sin osannolika resa från ”Farmis” via läkemedelsindu-
strin till Falu koppargruva. Han berättade också om hur en 
helt ny strategi räddade varumärket Falu Rödfärg under en 
krisperiod med röda siffror för 5–7 år sedan.

Rikard Pellas, compliance officer på LIF – de forskande 
läkemedelsföretagen i Sverige, avslutade med att berätta 
om läkemedelsbranschens arbete med etiska regler från 
och med mutanklagelserna i början av 2000-talet och fram 
till införandet av EFPIA Disclosure Code under fjolåret.

Mötet modererades av Nils Bergeå Nygren, chefredaktör 
för Sveriges Farmaceuters medlemstidning och nyhetssajt 
Svensk Farmaci. Claes Jagensjö, ledamot i Sveriges Farma-
ceuters industrisektion och en av initiativtagarna till Indu-
strifarmaceutiskt möte, tycker att dagen var lyckad.

– Den stora poängen med det här initiativet är att skapa 
ett forum där industrifarmaceuter kan mötas, inspireras 
och bygga nätverk. Detta är något som länge saknats, säger 
han.

En version av denna text har tidigare publicerats på 
svenskfarmaci.se.
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