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DIABETES ÄR EN KÄRLSJUKDOM – sju av tio dödsfall bland diabetiker beror 
på hjärtkärlkomplikationer. Hittills har de blodsockersänkande 
behandlingarna dock inte kunnat påverka prognosen. Men nu kommer 
SGLT2-hämmarna som minskar risken ordentligt. Dessutom kan 
svenska forskare ha hittat verkningsmekanismen för det mer än 50 år 
gamla metformin – via tarmfloran. 
TEXTER  FREDRIK HEDLUND  

TEMA DIABETES
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NYA FRAMSTEG INOM 
DIABETESBEHANDLINGEN 
RÄDDAR HJÄRTAN OCH LIV

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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Det nya avtalet omfattar 
bland annat anställda på 
de Svensk Handel-an-

slutna företagen Apoteket AB, 
Kronan, Lloyds och Hjärtat. 

Tidigare under våren under-
tecknades ett liknande avtal, 
också det treårigt, med Almega 
där bland annat Apoteksgrup-
pen ingår. 

– Sammanfattningsvis skapar 
de nya avtalen förutsättningar 
för en god löneutveckling och 
innebär en fortsatt satsning 
på flexpension. De siktar på att 
lösa arbetsmiljöproblem kring 
utlåning av personal på den lo-
kala nivån, säger Christer Borg, 
förhandlingschef på Sveriges 
Farmaceuter. 

– Ambitionen med våra 
yrkanden var att sätta fokus på 
arbetssituationen på apoteken. 
Det går ju inte att avtala om 
bättre arbetsmiljö, men med 
hjälp av våra yrkanden ville vi 
sträva åt det hållet. 

Hur gick det då, i slutändan?
– Vi har tyvärr inte nått så 

långt som vi hade önskat. Det 
vi gjort är att vi satt ett tydligt 
fokus på arbetsmiljöfrågan och 
vi kommer nu att fortsätta att 
jobba i linje med detta gentemot 
de enskilda arbetsgivarna. Här 

har akademikerföreningarna en 
viktig uppgift. 

– Man ska också komma håg 
att vi lyckats stävja de försäm-
ringar som arbetsgivarsidan 
yrkade på. De ville se större flex-
ibilitet kring var och när man 
ska arbeta och större möjlighe-
ter till schemavariationer. Det 
lyckades vi tack och lov stoppa.

Hur står sig avtalet mot teck-
nade avtal på övriga arbets-
marknaden?

– Det ligger i paritet med an-
dra avtalsområden. Värdemäs-
sigt ligger det minst på samma 
nivå som industriavtalet som 
anses normgivande. 

Hur skulle du beskriva 
förhandlingsklimatet i årets 
avtalsrörelse?

– Man kan säga att industri-
avtalets vägledande roll har 
befästs, och det sätter sin prägel 
på arbetsgivarsidans agerande 
i många andra avtalsförhand-
lingar. Förhandlingsklimatet 
blir på så sätt mindre konstruk-
tivt, det finns väldigt tydliga 
gränser för vad arbetsgivarna 
kan gå med på. Situationen har 
blivit mer rigid än tidigare. För-
bund som sticker upp och säger 
något som bryter mönstret får 
sällan gehör.

– Vi har ofta en ganska bra 
samordning med den andra 
fackliga parten, Unionen, men 
den här gången valde de att 

bara driva väldigt generella 
yrkanden som de driver på alla 
avtalsområden. Vi drev mer 
specifika frågor anpassade till 
apoteksmarknaden. Ett prakt-
exempel är utlåningsfrågan. 

Vi drev också på i två månader 
längre än vad Unionen gjorde. 

Vilka är de viktigaste förbätt-
ringarna i det nya avtalet?

– Dels det nya 
löneavtalet, som har 
ett fortsatt sifferlöst 
utrymme för löneök-
ningar. Vi yrkade på 
en stupstock, alltså 
ett avtalsreglerat 
lägsta utfall, men det 
stod klart att Svensk 
Handel snarare skulle 

betrakta detta som ett tak. Vår 
förhandlingsdelegation tyckte 
då att det var bättre att fortsätta 
med sifferlöst. Detta eftersom vi 
anser att farmaceuter på apotek 
har goda förutsättningar att ha 

Sent i juni blev det klart. Efter många om och men underteck-
nade Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel ett treårigt 
kollektivavtal på apoteksområdet. Förhandlingschef Christer 
Borg berättar om årets avtalsrörelse och dess slutresultat.

”Utfall i paritet med  
andra avtalsområden”

Situationen har blivit mer rigid 
än tidigare, förbund som sticker 
upp och säger något som bryter 
mönstret får sällan gehör”
CHRISTER BORG, FÖRHANDLINGSCHEF PÅ  

SVERIGES FARMACEUTER. 

TUFFARE KLIMAT
Förhandlingsklimatet har blivit 
mindre konstruktivt än tidigare, 
menar Christer Borg.

TEXT:  NILS BERGEÅ 
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Drivs av energin
PORTRÄTTET

Jag var tvungen att lära 
mig massor i ett hyste
riskt tempo.

TEXT: NILS BERGEÅ NYGREN FOTO: OLA HEDIN

Redan vid 10 års ålder tillverkade Hanna Rickberg 
hostmedicin. Hon läste böcker om örtmedicin 
och beredde en egen salviasirap. Kemi var hen-

nes grej och två prisbelönta kemilärare gav henne de 
första puffarna i riktning mot apotekaryrket. 

– Jag älskade verkligen att labba och blanda saker, 
jag var väldigt mycket ”häxa”, säger hon.

På andra försöket kom hon in på apotekarprogram-
met i Uppsala 1997. Väl där tog hon inte motorvägen 
utan en färgstark, händelserik och krokig väg mot 
examen. I ett skede växlade hon över till studier i neu-
rovetenskap på KI och KS och gjorde examensarbete 
på Karolinskas hudklinik – i förtid. Senare fick hon 
in en fot på Lilly och jobbade en period som assistent 
inom regulatory affairs och kliniska prövningar. Vid 
sidan av studierna hann hon också med att jobba 
som apotekstekniker i Nacka. När bara praktiken 
återstod hade hon kommit ur fas och var tvungen att 
vänta ett halvår. 

Då drog hon till Frankrike. Hon blev ”lady sitter” 
hos en äldre kvinna med svår RA och arbetade som 
”preparatrise” på ett apotek i Nice. 
Förutom tillverkning av krämer 
fick hon bekanta sig med ett omo-
dernt system med hålkort som 
styrde läkemedelsleveranserna och 
Frankrikes snåriga försäkringslös-
ningar.

– Jag behövde snabbt förstå ett apotekssystem i ett 
främmande land. Det har gett mig viss förståelse för de 
nyanlända apotekarnas situation i Sverige, säger hon.   

Även apotekspraktiken på sjukhusapoteket i Visby 
blev något utöver det vanliga. Hon fick vid sidan om 
apoteksarbetet göra läkemedelsgenomgångar på 
äldreboenden och ta fram förskrivningsstatistik. Efter 
examen 2004 fortsatte hon inom sjukhusapotek, nu i 
Borås, men snart tyckte pojkvännen att hon minsann 
fick ta och återvända till Stockholm.  

Efter en sejour på apotek i Hässelby gjorde meriter-
na från studietiden att det 2006 öppnades en dörr till 
CRO-bolaget Icon. I rollen som Study Startup Associ-
ate fick hon skriva patientinformation och handlägga 
ansökningar till etikkommittéer och myndigheter i 
Norden. 

– Jag var tvungen att lära mig massor i ett hyste-
riskt tempo. Jag fick bli bolagets Danmarksexpert och 
lärde mig snabbt att skriva på danska. 

Mellan 2006 och 2011 byggde hon upp en avdelning 
på 20 personer som hon ansvarade för. 2011 blev hon 
Norden-Baltikum-chef och senare en av de sju globala 
cheferna för avdelningens projektledare. 

– Många söker sig gärna till storföretag, men om 
man vågar sig in i ett mindre bolag som befinner sig i 
en tillväxtfas kan man lära sig otroligt mycket. Sedan 
är det en fördel om man inte är rädd att flytta på sig 

HANNA RICKBERG
Ålder: 39.
Bor: Stockholm.
Familj: Make.
Favoritfilm: ”När solen 
står som högst”, ett 
vietnamesiskt familje-
drama med stort inslag 
av matlagning.
Dolda talanger: Att blan-
da cocktaildrinkar, ”det 
förenar mina intressen 
för att labba och att op-
timera processer”, och 
asiatisk matlagning. 
Favoritcocktail: Whiskey 
Sour. 

geografiskt. Under min tid på Icon växte företaget 
från mindre än tusen anställda till 13 000 anställda, 
en häftig resa. 

Det senaste karriärsteget tog hon tidigare i år då 
hon lämnade konsultbolaget för Läkemedelsakade-
min och en roll som utbildningsledare och teamleda-
re för projektledarna. 

Parallellt med jobbkarriären har hon sedan nästan 15 år 
ett stort engagemang i Farmaceuter utan Gränser, FuG. 

I september 2015 kläckte hon idén Farmaceutkom-
pis. Modellen där nyanlända med farmaceut- eller 
läkemedelsbakgrund matchas ihop med svenska 
branschpersoner är inspirerat av Kompis Sveriges 
liknande men mer generiska projekt. Hanna har lagt 
stor energi på att hitta samarbetspartners och alla 
aktörer i sektorn är ”på”. I skrivande stund deltar över 
400 nyanlända och etablerade branschpersoner i 
Farmaceutkompis.

– Ett problem för oss är att de etablerade till stor 
grad är lokaliserade i storstäderna medan de nyan-
lända är spridda i hela landet. Vi har gett våra part-

ners en gemensam utmaning att nu 
hitta dessa saknade etablerade.

Ordet processoptimering låter 
inte så spännande. Men att förbättra 
arbetssätt är Hanna Rickbergs livs-
luft vare sig det gäller matlagning, 
labbande, ideellt engagemang för 

nyanlända eller karriären.
– När det uppstår fel är det sällan en enskild person 

som bär skulden, ofta finns en dåligt fungerande 
process i bakgrunden. Jag tror mycket på att optimera 
arbetssättet och involvera de berörda i det arbetet.  

Strax före 40-strecket har Hanna optimerat många 
processer. På ICON tog hon bland annat fram ett 
förbättrat system för hantering av studiedokumen-
tation.  I den nya rollen på Läkemedelsakademin 
finns den spännande utmaningen i de senaste årens 
organisatoriska förändringar och att det nu är dags 
för processerna att återigen få sätta sig. 

För de nyanlända apotekarna finns många hinder. 
Farmaceutkompis blev en väg för Hanna och FuG 
att hjälpa dem i riktning mot arbetsmarknaden. Nu 
försöker hon och projektets volontärer lösa det geo-
grafiska problemet genom att matcha apotekskedjor 
med nyanlända farmaceuter på samma ort. Dessut-
om pågår nu ett intensivt samarbete med Sveriges 
Farmaceuter i projektet Senna, Snabbare etablering 
av nyanlända farmaceuter (se artikel på sidan 4).  
Hur orkar du med allting, vid sidan av karriären?

–  Jag är driven av inspiration och energi. För mig 
finns en stor kraft i att göra saker tillsammans med 
andra, snarare än att sitta på sin kammare. Det ideel-
la arbetet ger mycket mer energi än vad det tar, säger 
Hanna Rickberg. 
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en bra löneutveckling, baserat 
på hur arbetsmarknaden ser ut. 
En annan viktig förändring är 
att vi fick till stånd ytterligare 
avsättningar till flexpension, 
säger Christer Borg. 

Flexpension innebär en möj-
lighet att gå ner i arbetstid från 
62 års ålder och att arbetsgiva-

ren avsätter mer pengar till de 
anställdas tjänstepension för 
att finansiera detta. I förra årets 
ettåriga löneavtal med Svensk 
Handel infördes detta som 
komplement till tjänstepensio-
nen. Det nya avtalet innebär att 
arbetsgivarna ökar sina avsätt-
ningar till flexpension med 0,2 

procent i år och ytterligare 0,3 
procent 2019. I årets avtal med 
Almega införs flexpension nu 
för första gången.

Nu gäller det här avtalet i tre 
år till. Vilken facklig strategi 
kommer förbundet att ha under 
dessa år på apoteksområdet?

– Vi kommer till stor del 

att driva hjärtefrågor, främst 
utlåningsfrågan, mot de olika 
företagen. Det nya avtalet läm-
nar stort utrymme för det. Vår 
bedömning är att vi har ett bra 
läge att hitta vettiga lokala lös-
ningar kring utlåning, kompe-
tensutveckling och arbetstider, 
säger Christer Borg. 

LADDAD. 
SFA:s förhandlingschef Christer 
Borg, här i en betydligt yngre upp-
laga, siktar högt inför framtida 
förhandlingar.
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›De nya apoteksavtalen 
och ett frågor-och- 
svar-dokument finns på 
Sveriges Farmaceuters 
hemsida. Apotek är den 
enda bransch där Sveriges 
Farmaceuter är avtalsbä-
rande part inom Saco och 
därmed driver avtalsför-
handlingar. 

LÄS MER

INSPIRATIONSDRIVEN
Hanna Rickberg är en 
drinkblandare av rang, 
CRO-profil och idékläcka-
re till matchningsprojek-
tet Farmaceutkompis.
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GRANSKNING

Förbundet bereder väg för 
nyanlända i nytt projekt

Bernt Jakobson, tidigare facklig 
ombudsman på bland annat Lärar-
förbundet och med erfarenhet från 

Migrationsverket har projektanställts och 
driver projektet med stor entusiasm.  

Han har varit snabb ur startblocken och 
har byggt ett stort nätverk genom att träffa 
involverade aktörer som universitet, Social-
styrelsen, Arbetsförmedlingen, Lif, apoteks-
föreningen, CSN, Farmaceutkompis och 
potentiella arbetsgivare som apotekskedjor 
och rekryteringsbolaget Novare. 

Men inte minst träffar han nyanlända 
farmaceuter. 

Den 27 juli samlades för första gången en 
grupp utländska apotekare inom ramen för 
projektet och diskuterade kunskapsprovet 
och kompletteringsprogrammet. 

– Det är viktigt att projektet inte får ett 
besserwisser-perspektiv. Vi själva sitter 
ofta med familj, jobb och är väletablerade 

på den svenska arbetsmarknaden medan 
de här apotekarna är delvis utanför och 
behöver hitta vägen in i Sverige på riktigt. 
Det är viktigt att de själva identifierar och 
formulerar sina behov, och att dessa behov 
sedan blir styrande i projektet, säger Bernt 
Jakobson. 

Förbundet erbjuder via projektet de 
nyanlända individuell rådgivning och infor-
mation. Bernt Jakobson understryker dock 
att förbundet och projektet inte har några 
synpunkter i den infekterade frågan om 
kunskapsprovet och dess svårighetsgrad. 

– Vi jobbar för att förutsättningarna för 
de utländska apotekarna ska bli bättre. Man 
kan tänka sig fler tillfällen för kunskaps-
prov, fler provorter, att den kompletterande 
utbildningen blir studiemedelsgrundande, 
att man skapar fler studieplatser på den och 
att utbildningen hålls på fler studieorter, 
säger Bernt Jakobson.

– Det är också viktigt att informationen 
blir bättre inför kunskapsprovet. Uppsala 
universitet bör ta ansvar för att samman-
ställa övningsmaterial inklusive frågor från 
tidigare prov. Allt detta är faktorer som kan 
bidra till att korta tiden till svensk legitima-
tion, säger Bernt Jakobson. 

Under hösten anordnar projektet studie-
cirklar och seminarium om den svenska lä-
kemedelsmarknaden i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Dessutom anordnas studie- 
besök på ett antal arbetsplatser. Nätverk för 
nyanlända farmaceuter håller på att skapas 
i Göteborg och Malmö. 

Sennaprojektet ger ut ett nyhetsbrev som 
samlar relevant information för nyanlända 
farmaceuter och andra intresserade. Prenu-
merera genom att maila till post@sveriges-
farmaceuter.se. Information samlas också 
på www.sverigesfarmaceuter.se/senna.

NILS BERGEÅ

Fram till december driver Sveriges Farmaceuter 
Senna-projektet – Snabbare etablering av nyanlända 
farmaceuter – med hjälp av statliga främjandemedel. 
Syftet är att utgöra en samlande kraft som konkret 
jobbar för att korta tiden till yrkeslegitimation för 
nyanlända farmaceuter.   SNABBA
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NYANLÄNDA APOTEKARE
Fr v Salama Attia, Mohamed Alhajshamo, Mohamed 
Salam, Samer Jehja, projektledare Bernt Jakobson, 
Ganna Shikhovska och Maysam Salman.

Mentorer 
sökes!
Sennaprojektet söker 
mentorer för nyanlända 
farmaceuter bland yrkes-
verksamma farmaceuter i 
offentlig och privat sektor.  
 
Intresserad? Kontakta 
Bernt Jakobson, bernt.
jakobson@sverigesfarma-
ceuter.se, för diskussion!

På djupet om apotek och läkemedel från Sveriges Farmaceuter  NR 4.2017

KRISBRANSCH? Apoteksföretagen  
söker farmaceuter med ljus och lykta 

TEMA DIABETES Nu finns  
läkemedlen som skyddar hjärtat

APOTEKSAVTAL Förhandlingschef  
Christer Borg förklarar nyheterna
SNABBVÄXARE Svensk Farmaci  

besöker ICT Health Support i Ljusdal

Brinner för att förbättra felande arbetssätt
FUG-PROFILEN HANNA RICKBERG DRIVS AV GEMENSKAPENS KRAFT 

Lång väg från Syrien 
till svenskt jobb

Vänd!
Utgivningsplan, 

information 
och priser

Nils Bergeå-Nygren
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Välkommen att annonsera 
i Svensk Farmaci och nå 

kärnan i den svenska 
läkemedelskedjan!

ANNONSPRISLISTA 2018
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FUG-PROFILEN HANNA RICKBERG DRIVS AV GEMENSKAPENS KRAFT 

Lång väg från Syrien till svenskt jobb
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Nu kommer medicinen som räddar diabetikers hjärtan

Det gick ett sus genom publiken 
när studieresultaten för den 
så kallade EMPA-REG-studien 
presenterades på den europeis-
ka diabetesföreningen EASD:s 

årskongress i Stockholm i september 2015.
– Folk applåderade resultaten eftersom 

det var första gången som ett glukossän-
kande läkemedel har visat sig kunna för-
bättra prognosen hos diabetespatienter med 
en utvecklad hjärtkärlsjukdom, minns Lars 
Rydén, professor i kardiologi vid Karolinska 
institutet i Solna som var där.

– Det här är en patientgrupp som trots 
lipidsänkare, trots blodtryckssänkare och 
trots livsstilsförändringar har haft en myck-
et dålig prognos och då blir man ju glad när 
man ser sådana resultat, säger han.

STUDIEN, FINANSIERAD AV Boehringer Ingel-
heim och Eli Lilly, hade undersökt effekten 
av det glukossänkande läkemedlet empagli-
flozin (Jardiance) på drygt 7 000 diabetiker 
med hög hjärtkärlrisk. Efter drygt tre års 
behandling sågs en tydligt minskad risk att 
drabbas av hjärtkärldöd, hjärtinfarkt eller 
stroke – 10,5 procent av patienterna som 
fått empagliflozin drabbades jämfört med 
12,1 procent av dem som fått placebo. Det 
kanske låter som en liten skillnad, men den 
relativa riskminskningen för hjärtdöd var 38 
procent och för död oavsett orsak 32 procent 
vilket innebär att 39 patienter behöver 
behandlas för att förhindra ett dödsfall. 
Dessutom minskade risken för patienterna 
att läggas in på sjukhus för hjärtsvikt med 
35 procent. Det är bra siffror.

– Intressant är också att effekten som 
man kan se i studien kommer så snabbt. Det 

går inte mer än några veckor så ser man en 
tydlig skillnad när det gäller hjärtkärldöd-
lighet och insjuknande i sjukhuskrävande 
hjärtsvikt mellan de behandlade och place-
bogruppen, säger Lars Rydén.

YTTERLIGARE EN POSITIV effekt som upptäck-
tes var att behandlingen med empagliflozin 
verkade skydda njurarna från den naturliga 
försämring som de genomgår.

– Njurarna ser ut att må väldigt bra under 
studietiden jämfört med placebo. Njur-
funktionen ser ut att hålla sig medan den 
sjunker lite grand i placebo-gruppen, säger 
Björn Eliasson, adjungerad professor och 
överläkare vid diabetesmottag-
ningen vid Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset i Göteborg.

Ingen vet idag vilken, eller 
vilka, mekanismer som ligger 
bakom de positiva effekterna 
på hjärtkärl- och njur-syste-
men, men det finns ett flertal 
hypoteser som undersöks.

Men grundmekanismen 
för hur blodsockret sänks vet 
man desto mer om. Empagliflozin är en så 
kallad SGLT2-hämmare (förkortningen står 
för Sodium-GLucose co-Transporter type 2), 
en läkemedelsgrupp som alltså hämmar en 

transportör i njurarna som återabsorberar 
natrium och glukos (se grafik).

– Resultatet blir att man kissar ut glukos, 
vilket är energi, som gör att man får ett 
lägre blodsocker. Man kan också gå ner 
några kilo i vikt och dessutom får man en 
blodtryckssänkande effekt eftersom läke-
medlet fungerar lite som ett diuretikum, 
säger Björn Eliasson.

Medelblodsockret över tre månader, som 
mäts som HbA1c, minskar i studierna av 
medlen med 0,7 till 1,0 procent.

– Det är en ganska måttlig sänkning, men 
ändå en sänkning som i tidigare 
undersökningar har visat sig vara 
av praktisk betydelse, inte minst 
för mikrovaskulära komplikatio-
ner, säger Lars Rydén.

– Man ska också tänka på att 
det är en genomsnittssiffra. Ligger 
man ganska bra finns ju inte 
potentialen att sänka, ligger man 
dåligt kan man sänka ganska så 

mycket, säger Björn Eliasson.

SÄNKNINGEN AV BLODSOCKRET med 
SGLT2-hämmarna ligger i paritet med vad 
andra blodsockersänkande behandlingar 
åstadkommer varför den är jämförbar mel-
lan olika blodsockersänkande läkemedel. 
Det som gör att SGLT2-hämmarna sticker 
ut lite extra är därför hjärt- och njurskyddet 

som visades för empagliflozin 2015.
Frågan har dock varit om dessa effekter 

endast gäller empagliflozin eller om det är 
en klasseffekt för hela läkemedelsgruppen?

Diabetesläkemedel sänker normalt diabetikers 
blodsockerhalt och minskar behovet av insulin och 
belastningen på bukspottkörteln. De nya SGLT2-häm-
marna räddar dessutom deras hjärtan.

Intressant är också att 
effekten som man kan se i 
studien kommer så snabbt
LARS RYDÉN, PROFESSOR I KARDIOLOGI

Njurarna ser ut att må väldigt 
bra under studietiden jämfört 
med placebo.
BJÖRN ELIASSON, ADJUNGERAD  
PROFESSOR OCH ÖVERLÄKARE
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Nu kommer medicinen som räddar diabetikers hjärtan

I juni i år presenterades resultatet av 
Canvas-studierna vid den amerikanska 
diabetesföreningen, ADA:s, årskongress. 
Man redovisade en sammanslagning av 
data från två kliniska studier omfattande 
drygt 10 000 diabetespatienter med hög 
hjärtkärl-risk som lottats till antingen 
SGLT2-hämmaren kanagliflozin eller place-
bo och följts i drygt 3,5 år.

Den absoluta risken att drabbas av hjärt-
död, hjärtinfarkt eller stroke var 2,7 procent 
i kanagliflozingruppen jämfört med 3,2 
procent i placebo-gruppen.

– Man har en statistiskt säkerställd effekt 
på kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet. 

Dock inte riktigt lika tydlig som den för 
empagliflozin. Även i denna studie såg man 
att patienter som fått kanagliflozin hade ett 
minskat behov av sjukhusinläggningar för 
hjärtsvikt. Idag finns det alltså stora studier 
av SGLT2-hämmarna empagliflozin och 
kanagliflozin med likartade resultat. Detta 
kan anses tala för att detta är en klasseffekt 
av SGLT2-hämmare, säger Lars Rydén.

MEN ALLT ÄR inte positivt. Den ökade ut-
söndringen av glukos i urinen ökar risken 
för infektioner av svamp och bakterier i 
underlivet, särskilt hos kvinnor. Diabetespa-
tienter har redan en förhöjd risk för genitala 

infektioner som grovt kan sägas fördubblas 
med behandlingen med SGLT2-hämmare.

– För kvinnor är risken i storleksordning-
en fyra till fem procent och den ökar till 
cirka åtta procent, säger Björn Eliasson.

I de kliniska studierna beskrivs de genita-
la infektionerna ganska kortfattat som mer 
förekommande, men Lars Rydén menar att 
det i klinisk praxis kan komma att bli ett 
problem.

– Det kan ibland bli ganska besvärligt 
även om man har en god underlivshygien 
och även om man behandlar med antimy-
kotiska läkemedel. Jag vill inte säga att det 
är vanligt, men det är absolut något man 

2 Längre ned,
i segment S2/S3, sitter
SGLT1 och hämtar in de sista
10 procenten glukos, vilket
innebär att det normalt inte
utsöndras någon glukos i urinen.

3 SGLT2-hämmarna
stoppar återabsorp-
tionen av glukos vilket
leder till en sänkt nivå
av blodglukos och
höjd nivå av glukos
i urinen.

Så här fungerar SGLT2-hämmarna

Glukos�ltrering

Ökad glukos-
exkretion
i urinen

Proximala tubuli
Bowmans kapsel Segment S1

90%

10%

Segm
ent S2/S3

Kroppens blodglukos �ltreras
igenom njurarna där cirka
180 gram glukos passerar
per dag. Glukosen
återabsorberas,
helt oberoende
av insulin-
nivåerna,
av SGLT-
proteinerna
1 och 2.

Glukos

SGLT2

SGLT1

Nefron i njuren

1 SGLT2 sitter
i segment S1 av
proximala tubuli
och tar tillbaka
cirka 90 procent
av glukosen samt
natrium och vätska.

     SGLT2-hämmare stoppar
återabsorptionen av glukos

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.

Numera erbjuder vi även samannonsering av platsan-
nonser på Svensk Farmaci-sajten, i tidningens nyhets-
brev 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

UPPSLAG

HELSIDA

BAKSIDA

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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HALVSIDA

liggande

ANNONSERA I 

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.  
459 x 120 px: 3 000 kr/vecka, 6 000 kr/månad. 
459 x 240 px: 4 500 kr/vecka, 9 000 kr/månad. 
459 x 360 px: 4 500 kr/vecka, 12 500 kr/månad.
HÖGERBANNER (3) Visas till höger på  
Svenskfarmaci.se över hela webbplatsen. 
220 x 120 px: 1 500 kr/vecka, 3 000 kr/månad. 
220 x 240 px: 2 500 kr/vecka, 5 000 kr/månad. 
220 x 360 px: 3 500 kr/vecka, 7 000 kr/månad.  
PLATSANNONS (4) Visas i annonslistning i 
högerspalt på hela webbplatsen, SAMT överst till 
höger på ”ettan”. Pris: 5 900 kr/månad.

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 2018:
PLATSANNONS på Svensk Farmaci-sajten 
i upp till 30 dagar + i fyra veckonyhetsbrev + i 
förbundets månatliga nyhetsbrev: 7 900 kr.
 

Utgivningsplan 2018
Varje utgåva kommer att innehålla temablock och annat  
redaktionellt material som är attraktivt ur annonssynpunkt.

UTGÅVA UTGIVNING MATERIALDAG

Nr 1 2/3 13/2

Nr 2 20/4 3/4

Nr 3 15/6 29/5

Nr 4 31/8 14/8

Nr 5 26/10 9/10

Nr 6 14/12 27/11
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