
Bästa sättet att nå farmaceuter!

 3.2016 SVENSK FARMACI 13 

14 Från medicinsk kuriositet till internationellt nödläge   14 Så har viruset spridit sig
16 Flera strategier testas mot viruset   16 Så ska världen skyddas mot det fruktade Zika-viruset

SÅ SKA ZIKA 
BESEGRAS       

TEMA ZIKA På bara ett år har Zika-viruset, känt sedan 1940-talet, gått 
från att betraktas som en ofarlig medicinsk kuriositet till att få 
Världshälsoorganisationen, WHO, att deklarera internationellt nödläge.  
Vad var det som hände och hur ska världen skydda sig?  
Vi reder ut begreppen.
TEXT  FREDRIK HEDLUND   FOTO  TT-BILD, THINKSTOCK   GRAFIK  ELIN BRANDER

TEMA ZIKA

»

Detta är Svensk Farmaci
• En av landets ledande, oberoende kanaler för nyheter, för-
djupning och debatt inom läkemedels- och apoteksområdet.
• Medlemstidning för Sveriges Farmaceuter 7000 
apotekare, receptarier och farmaci studenter.
• Tidningen ges ut 6 gånger per år.
• Ständigt aktuella nyheter på Svenskfarmaci.se
• Vissa utgåvor av tidningen distribueras  
dessutom till alla Sveriges apotek.
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Sedan Socialstyrelsens nya före-
skrift om att alla patienter över 75 
år med minst fem läkemedel ska 
erbjudas en läkemedelsgenom-
gång minst en gång per år trädde 

i kraft 2012 har landstingens intresse för 
läkemedelsgenomgångar ökat markant. Det 
har också gjort att efterfrågan på kliniska 
apotekare har ökat, men det är stor skillnad 
mellan olika landsting när det gäller i vilken 
utsträckning man använder kliniska apote-
kare för läkemedelsgenomgångarna. 

I vissa mindre landsting som Väster-
norrland, Jämtland och Blekinge spelar 
de kliniska apotekarna knappast någon 
större roll, i den mån de ens finns, medan 
andra mindre landsting, som Värmland 
och Dalarna, har fyra respektive sju kliniska 
apotekare som kontinuerligt jobbar med 
läkemedelsgenomgångar. 

I DE TVÅ största landstingen är det dock då-
ligt med kliniska apotekare där Stockholm 
har fyra och Västra Götaland 
inga. 

De som istället utmärker 
sig är Uppsala läns landsting 
med ett 20-tal aktiva kliniska 
farmaceuter och Region Skåne 
med ett 30-tal. Här jobbar de 
kliniska farmaceuterna både 
inom slutenvården och öp-
penvården med att genomföra 
läkemedelsgenomgångar.

Enligt föreskriften är det 
en läkare som ska ansvara för läkemedels-
genomgången och den bör utformas och 
genomföras i samråd med patienten. Det är 
också upp till läkaren att vid behov samar-
beta med andra yrkesgrupper. På Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, har man 
därför ingen åsikt om vem som genomför 
läkemedelsgenomgångarna i landstingen.

– En del tar in apotekare och en del gör 
det med sjuksköterskor och läkare. Det 
beror på hur man har organiserat vården 
och vilka behov och förutsättningar man 
har ute i landstingen, och förstås vilka 
behov patienten har. Vi har inte haft några 
synpunkter på vilken kompetens som ska 
användas utan pekat på att man får bäst 
resultat om man gör det i någon form av 
team, säger Sanna Eklund, handläggare för 
läkemedelsfrågor på SKL.

I UPPSALA HAR man märkt en kraftig ökning 
av intresset för klinisk farmaci, något som 
Socialstyrelsens föreskrift har bidragit till.

– Vi har använt den som vägledning till 
att detta måste göras, och att vi kan ge ett 
stöd. Hela landstinget måste ju se till att 
detta görs så den har haft en stor betydelse, 
säger Astrid Forsström, läkemedelschef och 
ytterst ansvarig för de kliniska apotekare 
som finns i landstinget.

Landstinget hade sedan tidigare ett tiotal 
kliniska apotekare anställda 
centralt som alternerar på oli-
ka avdelningar och i primär-
vården, men sedan 2015 har 
åtta verksamhetsområden på 
Akademiska sjukhuset anlitat 
ytterligare kliniska apotekare 
som de betalar för själva. Det 
handlar till exempel om neo-
natalavdelningen, infektions-
kliniken och ett intensivvårds-
projekt som nyligen anlitat två 

kliniska apotekare.
– Vi hade en speciell upplevelse för en tid 

sedan. Då var den heltidsanställde apoteka-
re som akutmottagningen betalar för själva 
sjuk en dag och de ringde och var förtvivlade 
och sa att vi måste skicka någon annan, 
deras verksamhet fungerade mycket bättre 
när han fanns där, säger Ulrika Gillespie, 

själv klinisk apotekare som beskriver sig 
som en slags ”spelande coach” för de övriga.

UPPSALA HAR OCKSÅ som första landsting i 
Sverige i april i år infört en möjlighet för 
läkarna både i primärvården och slutenvår-
den att kunna skicka patienter på remiss 
till de kliniska apotekarna. Men också att de 
kliniska apotekarna, efter överenskommelse 
med den behandlande läkaren, kan skicka 
remisser till primärvården gällande patien-
ter som vårdats på sjukhus. Syftet är att 
patienter som har kvarstående läkemedels-
relaterade problem ska få dessa åtgärdade i 
primärvården.

– Vi har börjat ganska försiktigt, men 
hittills har det bara varit positivt. Vi trodde 
att primärvårdsläkarna skulle tycka att 

Stor skillnad i tillgången  på kliniska farmaceuter

KLINISK FARMACI
Intresset för klinisk farmaci växer snabbt inom många 
landsting. Så mycket att det till och med är brist på 
kliniska apotekare på vissa ställen. Men det är stora 
skillnader i landet.
TEXT  FREDRIK HEDLUND   FOTO  OLA HEDIN

De var förtvivlade. 
Deras verksamhet 
fungerade mycket 
bättre när den 
kliniska apoteka-
ren fanns där”

VUNNIT TERRÄNG
Klinisk farmaci är starkt i 
Uppsala. Sandra Myrberg, 
Annabel Ekberg och till 
höger Ulrika Gillespie. 
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Jenny Harlin, 44, har jobbat i tjugo år som 
journalist och chef inom media. Svenska Dag-
bladet, Sydsvenskan och Nyhetsbolaget/TV4 
är några av hennes tidigare arbetsgivare och i 
början av 00-talet var hon tidningen Värn-

pliktsnytts första kvinnliga chefredaktör. 
– Jag har alltid drivits av ordet rättvisa. I samhället 

bestämmer vissa ofrånkomligen över andra. Det är vik-
tigt att de som bestämmer granskas, att de som ”be-
stäms över” skyddas från följderna av maktmissbruk. 
Journalistiken är en metod för det och jag visste redan 
som 14-åring att jag ville bli journalist, säger hon. 

För några år sedan, 2014, bytte hon till det fackliga 
spåret och blev kanslichef och ombudsman på För-
bundet Reservofficerarna. Nu växlar hon till en något 
större medlem i Sacofamiljen och börjar som för-
bundsdirektör på Sveriges Farmaceuter i september.

Nu ska du själv bestämma över andra som för-
bundsdirektör på Sveriges Farmaceuter. Du har 
rykte om dig att vara en ”doer”. Hur är du som chef?

– En förebild är Catarina Baldo Zagadou som var 
chef på SvD:s Idagsida när jag var där. Hon såg till re-
sultat, var mån att få med alla i gruppen och såg varje 
individ som en människa. Det var inspirerande och 
det var hon som väckte mitt intresse för ledarskap. 

På vilket sätt tycker du att förbundet och kansliet 
ska vara till nytta för medlemmarna? 
     – Målet är att vi ska vara det självklara valet för 
alla farmaceuter oavsett var man jobbar. Vi ska göra 
professionen synlig och ha en självklar plats där läke-
medelsfrågor diskuteras. Vi ska vara till nytta för den 
enskilda medlemmen så att villkor och arbetsmiljö 
tryggas och förmåner är bra, säger hon.  
    Jenny Harlin beskriver med glimten i ögat sitt 
föräldraskap – hon har två döttrar – som en bra ledar-
skapsutbildning.

– Ska man ha trovärdighet som förälder måste man 
ju kunna förklara sina beslut och besvara den eviga 
frågan ”Varför?”. Det kan vara väldigt utvecklande. 
Föräldraskapet är som en konstant och konstruktiv 
psykoterapi som gör dig klokare hela tiden. 

På Värnpliktsnytt fick Jenny Harlin ledarskapspri-
set Gyllene Dynamon för sitt arbete. När hon var ny 

gällde det att lära sig Försvarsmaktens villkor och 
hon fick under en period rycka in på Livgardet. 

– Jag gjorde inte hela lumpen men under några 
veckor fick jag plocka ihop vapen, marschera och 
mycket annat. På samma sätt behöver jag förstås 
komma in i matchen nu när jag börjar på Sveriges 
Farmaceuter, även om min roll inte är att vara farma-
ceut utan arbetsledare på kansliet. 
    Jenny Harlin kommer från en hektisk allt i allo-roll 
som kanslichef, ombudsman och redaktör på Förbun-
det Reservofficerarna, där hon ”haft insyn i allt”.

Varför gick du från medievärlden till facket?
– Det handla om att utföra samma uppdrag, fast 

från olika håll. Försvarsmakten är enormt samhälls-
viktig och den yttersta garanten för vår säkerhet. Det 

är centralt att den följer 
demokratiska spelreg-
ler och fungerar bra. På 
Värnpliktsnytt hade vi den 
journalistiska uppgiften att 
granska att så var fallet. Att 
jobba fackligt har till stor 

del handlat om att utföra samma grunduppgift, men 
på ett mer direkt sätt, alltså att säkra att Försvars-
makten följer spelreglerna och fungerar bra. Jobbet 
där är väldigt utvecklande men jag kände alltför ofta 
att tiden inte räckte till allt jag ville göra. Det känns 
fantastiskt att nu få jobba i en liknande roll men 
tillsammans med andra hjärtan och hjärnor. 

Vilken bild har du av farmaceuter?
– Apotekarna och receptarierna har osedvanligt 

viktiga uppdrag i samhället och är ofta skillnaden 
mellan liv och död. De förtjänar goda villkor och att 
deras arbete synliggörs. De är också mycket viktiga 
för Sverige som kunskapsnation.

SFa har under några år haft en stagnerande 
medlemsutveckling. Samma sak gällde ditt förra 
förbund till nyligen, men där vände du utveckling-
en. Hur ska du få kurvan att peka uppåt för SFa?

– Genom att vi är relevanta för medlemmarna. Om 
vi är relevanta, trovärdiga och förmedlar kvalitet i det 
vi gör kommer detta att spridas och vi kommer att 
växa som förbund, säger Jenny Harlin. <

Brinner  
för rättvisa
Jenny Harlin är Sveriges Farmaceuters nya förbundsdirektör
TEXT NILS BERGEÅ NYGREN   FOTO  OLA HEDIN

JENNY HARLIN
Ålder: 44.
Familj: Man och två barn. 
Bor: Stockholm. Har bott 
i huvudstaden större 
delen av livet, men även i 
Malmö och Italien.
Senast sedda film: ”Suff-
ragette” om kampen för 
kvinnlig rösträtt. 
Utbildning: Fil kand i 
journalistik, men har 
även läst sociologi och 
italienska.
Fritidsintresse: Familje-
liv, odling. Sommarhus 
på Tjörn på Västkusten.
Oväntat: Jennys efter-
namn låter svenskt, men 
är faktiskt franskt – Jen-
nys farfar var fransman.  
Uppmaning till medle-
marna: ”Hör av er och tip-
sa om hur vi blir världens 
bästa förbund!” Mejla på 
jenny.harlin@reservoffi-
cerarna.se. 

PORTRÄTTET

Det handlar om 
att utföra samma 
uppdrag, fast 
från olika håll”
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detta var ytterligare merjobb och kanske lite 
kontroversiellt, men jag har pratat med fem 
olika grupperingar och alla har varit jätte-
positiva. Det kanske är så att tiden är mogen 
nu, säger Ulrika Gillespie.

DEN SVENSKA KLINISKA farmacin startade i 
slutet av 1980-talet influerad av utveckling-
en i USA och Storbritannien. Drivande var 
engagerade eldsjälar som Tommy Eriksson 
i Skåne, Maria Storey (f d Strinnö) i Falun 
och Eva Einarsson (f d Wikström) i Uppsala. 
Med åren har verksamheten utvecklats och 
funnit sin plats i hälso- och sjukvården. Det 
är fortfarande en bit kvar inom vissa lands-
ting, men i de landsting där den kliniska 
farmacin är etablerad fyller den verkligen 
en viktig funktion, menar Ulrika Gillespie.

– Vi har kommit en lång bit ifrån hur det 
var från början. Nu är vi inte där för att hitta 
fel utan för att optimera läkemedelsbehand-
lingen. Inställningen förändras när vi har 
hittat vår roll, säger hon.

OCH FRAMTIDEN SER ljus ut. Ulrika Gilles-
pie var nyligen på ett nätverksmöte för 
landstingsanställda apotekare i Göteborg 
och berättar att tongångarna generellt var 
väldigt positiva för klinisk farmaci. Det är 
till och med så att flera landsting upplever 
en brist på kliniska apotekare.

– Landsting i glesbygden har mycket svårt 
att hitta kliniska apotekare. Det finns behov 
av fler i landsting som Dalarna, Värmland 
och i Norrland, men de får inte alltid tag på 
folk, säger hon. <

Detta säger föreskriften
Den 1 september 2012 trädde Socialstyrel-
sens nya föreskrifter om läkemedelshantering 
i hälso- och sjukvård i kraft. 

Där regleras att alla patienter över 75 år 
med minst fem läkemedel ska erbjudas en 
läkemedelsgenomgång minst en gång per år. 
För de flesta patienter handlar det om en en-
kel läkemedelsgenomgång med en kartlägg-
ning av vilka läkemedel patienten är ordinerad 
och varför samt vilka läkemedel patienter 
verkligen använder, både ordinerade och inte. 

För de patienter där en enkel genomgång 
inte räcker ska en fördjupad genomgång 
erbjudas. Då ska även indikationen kontroller-
as, behandlingseffekten värderas, doseringen 
bedömas utifrån patientens fysiologiska 
funktioner med mera.

Ansvaret för att genomgångarna görs 
ligger på läkaren som vid behov ska samarbeta 
med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor 
och annan hälso- och sjukvårdspersonal.
Källa: SOSFS 2012:9

>Det finns inga krav från Socialstyrel-
sen på landstingen att följa upp hur väl 
de uppfyller föreskriften ovan. Vissa 
landsting har ingen uppföljning alls, 
andra räknar hur många läkemedelsge-
nomgångar som görs, men relaterar det 
inte till antalet patienter som uppfyller 
kriterierna. Vissa landsting mäter bara 
de fördjupade genomgångarna, men 
inte de enkla, medan andra erbjuder alla 
över 75 år fördjupade läkemedelsge-
nomgångar oavsett antal läkemedel, och 
mäter det.

>När det gäller hur stor andel av de över 
75 år som får en läkemedelsgenomgång 
i de landsting som ändå kan presentera 
några siffror så varierar det från runt tio 
procent till 100 procent.

UPPFÖLJNING SKILJER SIG ÅT
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TAR ÖVER
Jenny Harlin är  
Sveriges Farmaceuters 
nya förbundsdirektör.
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10
MILJONER KRONOR blir den maximala ersätt-
ningen per person till patienter som drab-
bades av narkolepsi vid vaccinationen med 
Pandemrix mot svininfluensan 2009-2010. 
Det står klart sedan riksdagen klubbat en ny 
lag som börjar gälla den 1 juli. I första hand ska 
ersättningen betalas av Läkemedelsförsäk-
ringen och i andra hand av staten.

KÄLLA: RIKSDAGEN.SE

 Godkänt ›Några av de nya 
substanser som EMA rekommenderat för 
godkännande sedan förra numret. Hittills har 25 
nya substanser godkänts 2016.

ODEFSEY (emtri-
citabin/rilpivirin/
tenofoviralafena-
mid). För behandling 
av infektion med 
humant immunbrist-
virus, hiv.

ONGENTYS (opi-
kapon). För behand-

ling av Parkinsons 
sjukdom och motoris-
ka fluktuationer.

ZINBRYTA (daclizu-
mab). För behandling 
av skovvis förlöpan-
de former av multipel 
skleros.

Pfizer motsätter sig 
kraftfullt användningen 
av våra produkter vid 
dödsstraff”

PFIZER har begränsat försäljningen av sju 
av sina produkter till några få grossister mot 
löfte om att de inte kommer att sälja dem för 
användning som dödliga injektioner. Beslutet 
innebär att det nu inte längre finns några 
läkemedel på den öppna marknaden för 
användning vid dödsstraff.

KÄLLA: PFIZER.COM

Nya indikationer
Ett urval av läkemedel som har fått utvidgad 
indikation sedan förra numret:

> Victoza (liraglutid), där befintlig indikation 
utökas till: som monoterapi till patienter där 
enbart kost och motion inte ger tillfredställande 
glykemisk kontroll och för vilka metformin är 
olämpligt på grund av intolerans eller kontraindi-
kationer.
> Zinforo (ceftarolinfosamil), där befintlig 
indikation utökas med att även inkludera barn 
från 2 månaders ålder.

AKTUELLT OM LÄKEMEDEL

I SIKTE

ENDAST 22 PROCENT av äldre akut intagna 
ortopedpatienter på Akademiska sjukhuset 
i Uppsala hade en korrekt läkemedelslista. 
Det visar en studie av 254 patienter vars 
verkliga läkemedelsanvändning har följts 
upp av en klinisk apotekare som jobbar på 
ortopedavdelningen.

– En del av det som var fel var smärtlind-
ring som vi ju sköter utan att det är med på 
listan, men det är klart att det är allvarligt 
om patienterna inte får rätt läkemedelslista 
från början, säger Olof Wolf, överläkare och 
sektionschef för traumaavdelningen på ort-
opeden på Akademiska sjukhuset i Uppsala 
och förstaförfattare av studien.

I snitt hade patienterna drygt två läkeme-
delsfel var. Av de läkemedel som patienterna 
faktiskt tog saknades 160 stycken i listorna 
medan 138 läkemedel som patienterna inte 
längre tog fanns kvar som aktiva behand-
lingar.

Olof Wolf rekommenderar andra ortoped-
avdelningar att ta hjälp av kliniska apote-
kare.

– En klinisk apotekare gör jättestor nytta. 
Hon hjälper oss att beställa läkemedel, ser 
till att det inte blir några interaktioner och 
kommer med råd om vad som kan förbätt-
ras i läkemedelsbehandlingen, säger han.

KÄLLA: WOLF ET AL. GERIATR ORTHOP SURG REHABIL. 2016;7(1):18-22.

Tre av fyra ortopedpatienter  
hade fel i läkemedelslistan
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På djupet om apotek och läkemedel från Sveriges Farmaceuter  NR 3.2016

ZIKA-VIRUSET Från en medicinsk  
kuriositet till internationellt nödläge

PIONJÄR I SKÅNE Tommy Eriksson är  
Sveriges första professor i klinisk farmaci 
NYTT KOLLEKTIVAVTAL Farmaceutisk 

kompetens ska värderas vid lönesättning 
FARMACI I SYDAFRIKA Regnbågs- 

nationen har långt kvar till jämlik hälsa

” “Apotekare och receptarier förtjänar bra villkor”
MÖT SVERIGES FARMACEUTERS BLIVANDE FÖRBUNDSDIREKTÖR JENNY HARLIN
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Välkommen att annonsera 
i Svensk Farmaci och nå 

kärnan i den svenska 
läkemedelskedjan!

ANNONSPRISLISTA 2017
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Den 7 maj 2015 slog brasilianska 
myndigheter larm till WHO om 
att de hade identifierat pa-
tienter med Zika, ett virus som 
tidigare inte existerat i Sydame-

rika. Viruset identifierades visserligen redan 
1947 i en apa i Uganda men hade under de 
följande sex decennierna endast orsakat 14 
dokumenterade infektioner i människa. Vi-
ruset betraktades därför som en medicinsk 
kuriositet som innebar liten, om ens någon, 
fara för människor.

En bild som nu har ändrats 
ganska dramatiskt. Den 1 
februari i år deklarerade WHO 
utbrottet av Zika-viruset i 
Sydamerika som ett inter-
nationellt nödläge. Då hade 
brasilianska myndigheter 
registrerat cirka 4 000 fall 
av mikrocefali och närmare 
2 000 fall av Guillain-Barrés 
syndrom. Myggspridning hade 
dokumenterats i 33 länder i Sydamerika.

– Viruset verkar ha spridit sig väldigt, 
väldigt fort, säger Anders Tegnell, statsepi-
demiolog på Folkhälsomyndigheten.

EN TROLIG ANLEDNING till den extrema sprid-
ningshastigheten är att viruset nu dök upp 
på en kontinent där det tidigare varit okänt.

– Allt talar för att detta är ett väldigt 
unikt utbrott där Zika-virus kommer in i en 
befolkning som inte har någon immunitet 
alls. Då blir alla drabbade i alla åldersgrup-
per, säger Anders Tegnell.

I urbana miljöer sprids Zika-virus främst 
av myggan Aedes aegypti men viruset kan 
även smitta sexuellt från en smittad man. 
A. aegypti trivs utmärkt i allehanda utrym-
men där det samlas vatten och den förökar 
sig helst i artificiella miljöer som i gamla 
bildäck och vattenbehållare. Myggan, som 
också sprider denguefeber och gula febern, 
är mycket vanlig i förorter och slumområ-
den i den tropiska klimatzonen, men finns 
även väl utbredd i hela södra USA.

EN ZIKA-INFEKTION ÄR för de allra flesta en 
ganska beskedlig historia. Fyra av fem som 
smittas märker den inte alls, de är helt sym-
tomfria. Och de som drabbas av symtom får 
milda och ganska ospecifika symtom som 
feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflam-
mation som håller i sig i mellan ett par, tre 
dagar till en vecka. Behov av sjukhusvård är 
ovanligt vilket kan förklara den mycket låga 
siffran av tidigare dokumenterade fall.

Men så finns det en liten andel smittade 
som drabbas av Guillain-Barrés syndrom, 

en i de flesta fall reversibel 
nervsjukdom. Utbrottet i Syd-
amerika har till detta nu lagt 
en helt ny risk där Zika-infek-
tion under graviditetens tidiga 
förlopp kan störa utvecklingen 
av hjärnan hos fostret och 
orsaka mikrocefali, 
det vill säga barn 
som föds med för 
små huvuden och 

skadade hjärnor.
Men de 

fosterskadande effekterna verkar inte 
bero på att viruset har blivit aggressivare. 
Anledningen att risken för fosterskadorna 
inte uppmärksammats tidigare är istället 
sannolikt att de inte förekommit på grund 
av virusets naturliga spridning.

– Det är nog så i länder där Zika har 
funnits länge att där drabbas man som barn 
och sedan är kvinnorna immuna när de 
blir gravida. Då ser man förstås väldigt få 
fosterskador, säger Anders Tegnell.  
    En modell som påminner om virussjuk-
domen rubella, eller Röda hund, menar han.

– Så länge det var en uttalad barnsjuk-
dom som bara 
drabbar barn så 

såg man ju 

Från medicinsk kuriositet till internationellt nödläge

En zika-infektion 
är för de allra 
flesta en ganska 
beskedlig historia. 
Fyra av fem smit-
tade märker den 
inte alls”
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Från medicinsk kuriositet till internationellt nödläge
väldigt få fosterskador, men när Röda hund 
spreds i en befolkning som inte är immun 
så såg man fosterskador. Så det stämmer ju 
med vad vi vet om virus och fosterskador.

Zika-viruset har genom årtiondena ex-
panderat sitt spridningsområde från Ugan-
da i Afrika österut till Asien där enstaka 
smittade personer har dokumenterats i län-
der som Indien, Indonesien, Malaysia och 
Pakistan på 1970-talet. Under 2000-talet 
tog sig viruset vidare österut och orsakade 
det första dokumenterade stora utbrottet 
i Mikronesien 2007 och sedan i Franska 
Polynesien 2013-2014, samt mildare utbrott 
i ytterligare ett antal ö-nationer i området.

WHO menar att det är troligt att viruset 
i Brasilien kom dit med en invånare från 
Franska Polynesien. 
Virus 

från de båda ut-
brotten är i princip 
identiska med var-
andra. Först miss-
tänkte forskarna 
att det kommit in i 
samband med fot-
bolls-VM som spelades 
i Brasilien i juni-juli 2014, men inga lag från 
länder med Zika-utbrott deltog i spelen. 
Istället tror man nu att viruset introducera-
des vid en stor internationell kanot-tävling 
som hölls i Rio de Janerio i augusti 2014 där 
lag från fyra Stilla havs-nationer, inklusive 
Franska Polynesien, med aktiva Zika-ut-
brott deltog.

Och tanken om smittspridning 
via stora 
sporteve-

nemang har 

ställt sommarens olympiska spel i Brasilien 
i ett nytt ljus. I februari i år gick läkare vid 
New York University ut i en debattartikel 
och argumenterade för att det var oansva-
rigt att hålla sommar-OS i Brasilien. Men 
Anders Tegnell är inte lika orolig.

– En del signaler talar för att de värsta 
topparna är över i Brasilien nu och att det 
då inte blir någon omfattande spridning 
under sommarhalvåret. Vi kan också se att 
det inte är speciellt många som kommer 
tillbaka därifrån och är smittade.

Turister lever ett annat liv än lokalbefolk-
ningen som smittas, menar han.

– Man har luftkonditionering och 
man kommer inte i närheten av slum-
områden och andra människor som har 
Zika. Myggan har ju trots allt en ganska 
begränsad aktionsradie så det är ju inte 
så att den biter någon i en slumstad 
och sedan flyger flera kilometer till en 
OS-anläggning och biter någon där, 
säger han.

Men samtidigt tycker han att gravida 
kvinnor eller kvinnor som planerar att 
bli gravida inom kort ska tänka sig för 

> Fosterskada som innebär att hjärnans 
utveckling störs. Utfallet är alltifrån missfall 
och dödfödda barn till förlösta barn med 
olika grader av hjärnskada. De allvarligast 
skadade barnen som överlever kommer 
aldrig lära sig tala eller gå, de flesta barn får 
synskador och de blir sällan äldre än 12 år.

> I rika länder uppskattas kostnaden för 
vård och omsorg för ett barn med mikrocefa-
li till cirka 10 miljoner dollar. I fattiga länder 
landar den bördan ofta på mödrarna, som 
ofta är unga och fattiga.

MIKROCEFALI

En del signaler talar för att de värsta 
topparna är över i Brasilien” 
ANDERS TEGNELL, STATSEPIDEMIOLOG

Svensk Farmaci är den bästa kanalen för att nå 
svenska farmaceuter! Som Sveriges Farmaceu-
ters medlemstidning når vi de flesta apotekare 
och receptarier inom apotekssektorn, inom 
läkemedelsindustrin, på myndigheter och i 

landsting/regioner.
Dessa pesoner arbetar i många fall med produktrelate-

rad rådgivning kring läkemedel och andra apoteksvaror, 
lagerhantering, läkemedelsgenomgångar i vården och 
mycket mer. Många arbetar ofta i apotekens egenvårds-
avdelningar.

Svensk Farmaci ersatte från och med 2011 Sveriges 
Farmacevtförbunds (numera Sveriges Farmaceuter) 
anrika förbundstidning Farmacevtisk Revy. Tidningen 
är tillsammans med sajten svenskfarmaci.se och dess 
elektroniska nyhetsbrev en ledande, oberoende kanal för 
nyheter, fördjupning och debatt inom läkemedels- och 
apoteksområdet samt när det gäller professionsfrågor för 
farmaceuter.

Inför 2017 kan vi erbjuda en nyhet – samannonsering 
av platsannonser på Svensk Farmaci-sajten, i tidningens 
nyhetsbrev SAMT i förbundet egna nyhetsbrev. Vi vågar 
påstå att detta ger branschens bästa träffbild om du 
rekryterar farmaceuter!



   

Priser,  
annonser i tidningen 
ANNONSSTORLEK PRIS

Baksidan 29 900kr
Omslag sid. 2 & 3 27 500kr
Sidan 7 26 900kr
Uppslag 34 900kr
Helsida  23 900kr
Halvsida 15 900kr
1/4 sida 9 900kr
Bilagor och svep: Kontakta oss för mer  
information och offerter.

Samtliga priser är exklusive moms.
BETALNINGSVILLKOR 30 dagar netto. 
Dröjsmålsränta gällande diskonto + 8 procent.
ANNONSMATERIAL Tryckupplöst pdf (minst 
300 dpi) skickas till aki@ad4you.se.
ÖVRIGT Begärd placering: 10 procent.  
UPPLAGA Ca 9 300 ex. Tidningen är TS-
kontrollerad och ansluten till Sveriges Tidskrifter.

Kontakt 
För bokning av annonser för tidning  
och webb , kontakta: 
Aki Kupila 
aki@ad4you.se · 08–556 960 14 eller  
076-111 34 60
eller
Fredrik Eckerström 
fredrik@ad4you.se · 08-505 667 81

UPPSLAG

HELSIDA

BAKSIDA

Utgivningsplan 2017
Varje utgåva kommer att innehålla temablock och annat  
redaktionellt material som är attraktivt ur annonssynpunkt.

UTGÅVA UTGIVNING MATERIALDAG

Nr 1 24/2 7/2

Nr 2 21/4 4/4

Nr 3 16/6 30/5

Nr 4 1/9 15/8

Nr 5 27/10 10/10

Nr 6 15/12 28/11

1/4 SIDA

Helsida: 216 x 280 mm. 
Lägg till 3 mm runt om  
för utfall.
Satsyta: 188 x 252 mm.

Baksidan: 216 x 248 mm. 
Lägg till 3 mm runt om  
för utfall.
Satsyta: 188 x 220 mm.

Uppslag: 432 x 280 mm.
Lägg till 3 mm runt om 
för utfall.
Satsyta: 408 x 252 mm.

Halvsida:
Liggande: 188 x 122 mm.
Stående: 89 x 252 mm.

Kvartssida: 89 x 122 mm.
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Priser,  
sajt & nyhetsbrev 
Platsannonsera hos oss när ni söker farmacevter! 
PANORAMA (1) Visas över sidhuvudet på  
samtliga sidvisningar över hela webbplatsen.  
980 x 120 px: 5 000 kr/vecka, 10 000 kr/månad. 
50% Share-of-voice
MITTBANNER (2) Visas under toppnyheten  
på startsidan och på de olika ämnessidorna.  
468 x 120 px: 3 000 kr/vecka, 6 000 kr/månad. 
468 x 240 px: 4 500 kr/vecka, 9 000 kr/månad. 
468 x 360 px: 4 500 kr/vecka, 12 500 kr/månad.
HÖGERBANNER (3) Visas till höger på  
Svenskfarmaci.se över hela webbplatsen. 
250 x 120 px: 1 500 kr/vecka, 3 000 kr/månad. 
250 x 240 px: 2 500 kr/vecka, 5 000 kr/månad. 
250 x 360 px: 3 500 kr/vecka, 7 000 kr/månad.  
PLATSANNONS (4) Visas i annonslistning  
i högerspalt på hela webbplatsen.  
Pris: 5 900 kr/månad. 

Sajten kommer att förändras visuellt under 
slutet av 2016. Ovanstående annonseringsmöj-
ligheter kommer dock att vara relativt oföränd-
rade. Vi uppdaterar detta dokument med mer 
info om förändringen inom kort!

 
VÅRT NYHETSBREV  skickas ut en gång  
i veckan – här når du cirka 7000 farmacevter på 
ett bräde. Kontakta Aki Kupila på 076-111 34 60 
eller aki@ad4you.se för mer information. 

Paketerbjudande 2017:
PLATSANNONS på Svensk Farmaci-sajten 
i upp till 30 dagar + i fyra veckonyhetsbrev + i 
förbundets månatliga nyhetsbrev: 7 900 kr.
 


