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GENOM ATT UTNYTTJA NATURLIGA REGLERINGSMEKANISMER av DNA och RNA i 
cellerna har forskarna lyckats utveckla en genterapi som inte påverkar 
genetiken. Med hjälp av korta syntetiska RNA-kedjor går det att stänga 
av, sätta på eller styra upp läsningen av olika gener. Nu börjar läkemedlen 
komma och de räddar redan liv.
TEXTER  FREDRIK HEDLUND

TEMA ANTISENS

»

 ANTISENS – VETTIGARE 
ÄN DET LÅTER

14  Antisens – genterapi som inte ändrar genetiken  15 Godkända antisens-oligonukleotider  16 Antisens-läkemedel  
räddar tidigare dödsdömda barn till livet   
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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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”Flytta farmaceuten eller ändra apotekens uppdrag”

Klinikapotekarnestorn Anne Hiselius i Jönköping skräder inte orden: Apotekens 
information gör emellanåt mer skada än nytta. Och landstingsfarmaceuterna 
gör mest nytta i vården, nära patienter, läkare och sjuksköterskor – inte på sina 
tjänsterum. 
TEXT: NILS BERGEÅ   FOTO: JOHAN WERNER AVBY

Efter intervjuerna med 
Ashkan Fardost och 
Richard Bergström 
styr vår artikelserie 
om branschens och 

yrkets framtid nu vidare mot 
sjukvårdsfarmacin. 

Denna gång har vi talat med 
Anne Hiselius, en rutinerad och 
debattglad klinisk apotekare i 
Region Jönköping som brinner 
för farmacin och patientsäker-
heten. 

När jag frågar henne vilka 
som är de viktigaste uppgifterna 
för vårdfarmaceuter idag och i 
morgon, blir svaret pragmatiskt 
och opretentiöst.

– Det finns flera yrkesgrupper 
inom vården, inte minst läkare 
och sjuksköterskor, som är 
väldigt pressade i sitt vardagliga 
läkemedelsrelaterade arbete. 
Vår största och viktigaste roll 
är att avlasta dem och få det 
praktiska kring patienternas 
läkemedelsbehandling att 
fungera. Här ligger också den 
största patientsäkerhetsvinsten 
med farmaceuter i vården. Vi 
måste nu och i framtiden finnas 
fysiskt på plats ute i vården, inte 
sitta på våra kontor eller jobba 
på apotek, säger Anne Hiselius. 

– Vi har ofta en tendens 
att söka oss till våra egna och 
som relativt liten yrkeskår är 
detta olyckligt. Det är likadant 
internationellt. Jag minns från 
Storbritannien på 1990-talet att 
man avsiktligt inte ville möble-
ra ett sjukhusapotek för fint, för 
då riskerade personalen bli kvar 
där inne och bara umgås med 
varandra. Det ligger något i den 
tanken. 

– Min uppmaning är att inte 
gömma sig eller hitta på egna 
projekt. Vi gör mer patientnytta 
om vi i vårt arbete stöttar det 
som är viktigt för patienter och 
andra yrkesgrupper.

Anne Hiselius lever inte rik-
tigt som hon lär idag, hon har 
blivit läkemedelsstrateg inom 
Region Jönköping och det egna 
kliniska arbetet har minskat 
med åren. 

– Ja, tyvärr är jag numera en 
av dem som sitter mest på mö-
ten eller i tjänsterummet.

ENLIGT ANNE HISELIUS skulle de 
kliniska farmacevterna, även 
om många idag arbetar väldigt 
bra och patientfokuserat, behö-
vas i fler verksamheter. 
    – Vi behöver anpassa oss efter 
samhällstrenden, med färre 
sjukhusplatser och allt mer vård 
i hemmet. Det vill säga följa 
med patienterna dit de befinner 
sig. 

– Vi behöver finnas mer i 
kommunerna, mer på vårdcen-
tralerna, mer i patienternas 
hem. Och i framtiden, som en 
konsekvens av minskande verk-
samhet på sjukhusen, mindre i 
slutenvården. 

Hon ser också ett behov av att 
vårdfarmaceuterna specialiserar 
sig.

– Det kan handla om IT-apo-
tekare som jobbar med IT-stöd 
så att läkemedelsanvändningen 
blir rätt från början, att man 
förebygger LRP på systemnivå. 
Det finns idag några få, vi har 
exempelvis två i vår region, men 
jag tror att behovet kommer 
öka. Man skulle också kunna 

specialisera sig 
inom exempelvis 
medicinteknik 
kopplat till läkeme-
delsadministrering 
eller för att bättre 
kunna serva specifika 
patientgrupper med 
läkemedelskunnande. Den 
mest omfattande specia-
lisering vi har inom svensk 
sjukvårdsfarmaci de senaste 10-
15 åren är ju inom pediatriken.  
Utvecklingen drivs från Astrid 
Lindgrens barnsjukhus där tea-
marbete med läkare och andra 
är en grundpelare. Därmed inte 
sagt att vi inte behöver farma-
ceuter med bredare inriktning  

 
 
också. 

Farmaceuter kan ha en viktig 
roll i ett vårdsystemperspektiv 
– men det gäller att gå utanför 
den ”farmaceutiska komfort-
zonen” och tänka brett och 
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patientcentrerat, menar hon. 
– Vi behöver tänka till när 

vi är med och skapar processer 
för läkemedelshantering. Vi 
kan inte skapa rutiner kring 

läkemedel som bara vi farma-
ceuter klarar av att följa. Det ska 
ju fungera dygnet runt, för alla 
involverade yrkesgrupper. Det 
finns en risk att vi bygger öar 

som håller väldigt hög kvalitet 
när vi själva finns på plats, men 
där det sedan faller när vi inte 
kan vara där. Det kan handla 
om hur man iordningsställer 

dosetter vid hemgång från 
sjukhus, det måste ju vara riggat 
så att även sjuksköterskor kan 
göra det. Patientnyttan är alltid 
viktigare än vad vi farmaceuter 
är mest bekväma med.     

ANNE HISELIUS BESKRIVER även 
dagens apotek som ett slags öar, 
alltför isolerade från vården. 
Hon är inte överförtjust i den 
ökade användningen av expert-
stödet EES på apoteken.

–Det är säkert bra för att iden-
tifiera och lösa problem med 

YRKETS FRAMTID, DEL 3

”Min uppmaning 
är att inte 
gömma sig eller 
hitta på egna 
projekt. Vi gör 
mer patientnytta 
om vi i vårt 
arbete stöttar det 
som är viktigt 
för patienter 
och andra 
yrkesgrupper”
ANNE HISELIUS

SÖKER WIN/WIN
En god relation till mot-
parten gör att förhand-
lingar ofta slutar utan 
onödiga principkonflik-
ter, säger Erik Andersson.
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PORTRÄTTET

TEXT:  NILS BERGEÅ FOTO:  OLA HEDIN

När man läst på 
lag och avtal är 
det showtime.

”En förhandling  
är en föreställning”  
”Vi levandegör 16- och 1700-talets historia i en 
piratbesättnings synvinkel”, heter det på Stormfruns 
hemsida. Erik Andersson är sångare och gitarrist i 
bandet, som spelar ett slags sjörövarprogg. 

Teckning är en annan av Eriks passioner. Hans 
alster har bland annat funnits att beskåda i kårtid-
ningen Reptilen. 

När jag frågar honom om dolda talanger är det som 
att listan aldrig tar slut. 

Nyligen lärde han sig spela det päronformade 
stränginstrumentet oud som härstammar från det 
gamla Mesopotamien. 

Ovanpå allt är Erik Andersson sedan årsskiftet 
ny ordförande i akademikerföreningen på Kronans 
Apotek. Detta sedan Birgitta Berntsson, som vi 
porträtterade i nummer 3/17, börjat trappa ned inför 
pensionen. Mer om det fackliga lite senare.

SOM FÖR MÅNGA andra var det ett intresse 
för kemi som ledde Erik till apotekar-
programmet i Uppsala 2005. Han såg till 
att göra mycket av studietiden, det blev 
teater, musik, och inte minst spex. Till-
sammans med några andra studenter 
drog han igång radiokanalen ”400 mg”. 

– Jag var aldrig kårordförande, men prövade nog 
alla andra roller man kunde ha i Farmacevtiska stu-
dentkåren. Tråkigt nog förde Dragskåpet en tynande 
tillvaro som ukulele-ensemble när jag pluggade. Den 
återuppstod som riktig orkester först när jag tog exa-
men, berättar han.
Hur gick det med studierna då?

– Bra! Jag tappade bara en tenta på fem år. Student-
livet gav stimulans och alla kontakter jag hade skapat 
gjorde att jag hade många att fråga och få hjälp av. 
Jag ville ha så kul som möjligt i Uppsala, men det 
blev ändå en bra balans mellan studier och festande, 
säger han.

NÄR DEN TÄNKTA exjobbshandledaren i Skottland 
hastigt avled blev det examensarbete på ”Ackis” om 
pulmonell arteriell hypertension (PAH). Sedan förde 
apotekspraktiken honom tillbaka till hemstaden 
Eskilstuna. Idag har han en farmaceuttjänst –  läke-
medelsspecialist enligt företagets terminologi – och 
är elevhandledare på Kronas Apotek Tuna Park, ett av 
Kronans största apotek i landet.

– Jag gillar att det händer saker hela tiden, jag 
skulle ha svårt att jobba på ett enmansapotek. Arbets-

miljön är väldigt bra här, det är högt till tak och alla 
ställer upp för varandra.
Varför valde du att engagera dig fackligt?

– Det är nån underliggande empati-grej. Jag insåg 
att det fanns ett behov och att någon måste göra det. 
Även de som inte kan bita ifrån behöver få sina röster 
hörda. En utlösande faktor var att en kollega hamna-
de i ett märkligt blåsväder, säger Erik Andersson.

Erik blev invald i akademikerföreningen och var 
under i princip hela fjolåret regional förhandlare. 
Hur är det att förhandla?

– Det kan vara ganska krävande och det gäller att 
vara påläst. Det är ett viktigt uppdrag, det är ju alltid 
enskilda individer av kött och blod som det handlar 
om. Det är en stor hjälp att ha förbundets utbildning-
ar och centrala expertfunktioner i ryggen. I riktigt 
tuffa ärenden finns ju möjligheten att påkalla centra-
la förhandlingar, säger han. 

– Varje förhandling är som en halvt 
improviserad föreställning. När man 
läst på om det specifika ärendet och vad 
lag och avtal säger är det showtime. Det 
handlar kanske till 20 procent om för-
handling och 80 procent om relationer. 
En bra relation till arbetsgivarparten 

gör att det ofta slutar i win-win situationer och inte i 
onödiga principkonflikter.

Akademikerföreningarna har organiserat sitt 
arbete lite olika. I Apoteket AB-föreningen fördelas 
exempelvis ärendena efter ledamöternas kompetens-
områden. På Kronan görs en geografisk uppdelning.

– Vi försöker se till att alla gör allt. Det har fördelen 
att alla i styrelsen blir multikompetenta.
Vad är tjusningen med det fackliga arbetet?

– Det är stimulerande att jobba med handfasta sa-
ker kopplade till de enskilda medlemmarnas framtid. 
Känslan av tillfredställelse är stark när en förhand-
ling gått bra och man gjort skillnad för medlemmen. 
Sedan ger det också mig själv en stimulerande varia-
tion i vardagen. 
Bör förbundet agera konfrontativt eller inte?

– Både och. Det finns absolut kärnfrågor där ”kni-
varna ska fram”, exempelvis utlåningsfrågan. Här är 
det väldigt viktigt att vi är principfasta och inte viker 
oss. Men i många förhandlingar gäller det att hitta 
fram till utfall där både vi och arbetsgivaren kan kän-
na sig som vinnare. Är vi alltid obstinata och säger 
nej till allt får vi knappast någon bättre arbetsmiljö i 
slutändan, säger Erik Andersson.

ERIK ANDERSSON
Ålder: 34.
Bor: Eskilstuna.
Familj: Särbon Sanna  
och katten Rut. 
Senast lästa bok:  
”Thinking fast and slow” 
av nobelpristagaren 
Daniel Kahneman. 
Favoritfilm: ”The Room” 
av Tommy Wiseau 
(2003). Filmen rankas 
ofta som en av de sämsta 
filmer som någonsin 
gjorts, och har fått stor 
kultstatus.

8 SVENSK FARMACI 4.2018

URVAL AV NYHETER FRÅN SVENSKFARMACI.SE

BRANSCHNYTT

Du följer väl vår dagliga  
nyhetsförmedling på 
svenskfarmaci.se?  
Här följer ett axplock av 
aktuella nyheter därifrån. 

Miljardlån 
finansierar apoteks- 
investering
> Euroapothecas köp av Apo-
teksgruppen är en av de största 
utländska investeringarna som 
ett litauiskt företag någonsin 
gjort. Bolaget har nu lånat 
185 miljoner euro av SEB och 
Swedbank för att klara utgifter 
kopplade till övertagandet.

Fler chanser att 
klara kunskapsprov
> Vid det senaste tillfället klara-
de en tredjedel av de skrivande 
det teoretiska kunskapsprovet 
för apotekare med examen 
utanför EU/EES. Nu gör Social-
styrelsen förändringar som ska 
öka förutsättningarna att klara 
proven. Läs mer på sajten.

Nu flödar naloxonet i 
Stockholm och Skåne
> Efter många turer är Stockholm 
och Skåne nu först i landet med 
att dela ut naloxon-nässpray till 
personer som missbrukar heroin 
eller andra opioider. Läs mer på 
sajten.

Nytt inläsningsstöd 
ska stötta nyanlända
> I augusti var det premiär för 
Sennaprojektets inläsningsstöd 
för nyanlända farmaceuter. Åtta 
webbaserade seminarier ska 
anordnas av Umeå universitet 
inför varje kunskapsprovtillfälle. 
Läs mer på sajten. 

Vill förändra 
marknaden för 
dosläkemedel
> Dosföretagen bör inte få någon 
handelsmarginal, men en rejäl 
dospeng. Det är ett förslag i det 
sista delbetänkandet i Apotek-
smarknadsutredningen från i 
somras. Läs mer på sajten. 

Jönköping satsar på 
kommunapotekare

Lloyds klarade  
sommarbemanningen

Kommunapotekare har testats 
på några håll tidigare i Sverige, 
bland annat i Linköpings kom-
mun samt i flera kommuner 
i Jönköpings och Norrbottens 
län. Det har hittills alltid varit 
fråga om samarbetsprojekt 
mellan kommuner och regioner/
landsting, men nu tar alltså 
Jönköpings kommun steget att 
anställa en ”egen” apotekare.

I OKTOBER BÖRJAR Helena Spethz 
som kommunapotekare i en 
satsning som i första hand är ett 
treårigt projekt. Thomas Axén 
är medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska (MAS) i Jönköpings 
kommun.

– Det här är en kompetens 
som vi tror att vi kommer att ha 
stor nytta av i verksamheten. 
Helena kommer att arbeta med 
läkemedelshanteringsproces-
sens olika delar, dels med ett pa-
tient- och verksamhetsperspek-
tiv men också med ett logistiskt 
perspektiv. Hon kommer att 
tillhöra kommunens centrala 
stab men även vara ute en hel 
del i verksamheterna. Helena 
kommer även att arbeta med 
utbildningar, berättar han.

Tanken är dock inte i första 
hand att hon ska arbeta med 
läkemedelsgenomgångar, något 
som idag sker i samverkan med 
regionen.

SOM SVENSK FARMACI skrivit 
tidigare har kommunerna i Jön-
köpings län testat flera kom- 
munapotekare i ett samar-
betsprojekt med regionen som 
pågick ett år 2015-16.

– Projektet föll väl ut men var 
för tyvärr för kortvarigt. Det har 
varit svårt att förvalta resultatet 
på ett bra sätt. Apotekarna kart-
lade bland annat läkemedels-
hanteringen och presenterade 
rutiner för bättre samverkan 
mellan kommunerna och regio-
nen. En slutsats av projektet var 
att apotekares ögon behövs i den 
kommunala verksamheten, och 
därför känns det tillfredsstäl-
lande att nu kunna anställa en 
apotekare här i Jönköping, säger 
Thomas Axén.

NILS BERGEÅ

I höst blir Jönköping den första kommunen i landet att anställa 
en helt egen apotekare – Helena Spethz. Huvuduppgiften blir att 
utveckla läkemedelshanteringen i de kommunala verksamheterna.

Farmaceutbristen blev som 
vanligt extra tydlig under 
sommarmånaderna. Svensk 
Farmaci har frågat de största 
apotekskedjorna om beman-
ningsläget på apoteken i 
samband med sommaren. 
   Lloyds Apotek var den enda 
kedjan som klarade att hålla alla 
sina apotek öppna i sommar, 
även om vissa apotek gick över 
till sommaröppettider. Johanna 
Eilind Ekmark är projektledare 
på kedjan.

– Vi upplever precis som res-
ten av branschen att sommaren 

kan vara svår att få ihop, men 
överlag ser situationen ok ut, 
säger Johanna Eilind Ekmark.

– Vi har lagt mycket tid 
och ansträngningar på att 
hitta en balans mellan att 
man som anställd skall 
kunna få semester när 
man önskar och de 
lagar och regler som 
gäller.

Läs våra artiklar 
om bemanningssitua-
tionen på apoteken på 
svenskfarmaci.se.

NILS BERGEÅ

En mycket tidig sommarplanering  och en utökad ambulerande personalpool gjorde    
att Lloyds Apotek som enda apotekskedja inte behövde stänga apotek i sommar.  

På djupet om apotek och läkemedel från Sveriges Farmaceuter  NR 4.2018

 RIKSDAGSVAL 2018 Så tycker  
partierna i de viktiga yrkesfrågorna

TEMA FETMA Nyheter på apoteken  
men begränsad farmakologisk effekt 

FACKLIG FRAMGÅNG Deltidare 
 på apotek får inte beordras mertid 

SÅ SÄKRAR ASTRA ÅTERVÄXTEN  
Forskarskolor ska inspirera talangerna

“Farmaceuten måste följa med patienterna”
ANNE HISELIUS VILL ATT FARMACEUTERNA BYTER TJÄNSTERUM MOT VÅRDMILJÖER

Celina
rakryggad apotekare tar  
över offentligsektionen  

Vänd!
Utgivningsplan, 

information 
och priser

Hanna  Odelfors
CHEFREDAKTÖR

CA
M

IL
LA

 L
IN

DQ
VI

ST

Välkommen att 
annonsera i Svensk 
Farmaci och nå 
kärnan i den svenska 
läkemedelskedjan!

ANNONSPRISLISTA 2019

På djupet om apotek och läkemedel från Sveriges Farmaceuter  NR 2.2018

 E-VIS Snart ska alla apotek  verifiera läkemedlens äkthetSEMESTER Svensk Farmaci ger dig  full koll inför sommarplaneringen TEMA ANTISENS Genterapi som  räddar tidigare dödsdömda barn FÖRFINAR FORMULERINGAR Svensk  Farmaci besöker apotekartäta Orexo

“Det finns frågor där knivarna ska fram”
SJÖRÖVARPROGGAREN ERIK ANDERSSON ÄR NY ORDFÖRANDE I KRONAN-FÖRENINGEN

 
 Framtidsspananade  Dr Fardost ställer  diagnos på farmacin
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Antisens – genterapi som inte ändrar genetiken

TEMA ANTISENS

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

1960-talet.  
Kemiska modifieringar som möjliggör  an-

vändning av syntetiskt RNA som läkemedel.

1979.  
RNaseH-degradering 

av RNA.

1987.  
Automatiserad 

RNA-syntes

1991.  
Förstärkt bindnings- 
kapacitet för gapmer.

1993.  
Första antisens- 

studien i människa

Vid sidan om den traditionella genterapin, 
som förändrar arvsmassan, har en annan 
slags genterapi utvecklats. Preparaten kallas 
antisens-oligonukleotider och det handlar 
om korta kemiskt modifierade RNA-mole-
kyler som ofta bara består av 20 baser eller 
färre, ibland med lite DNA i mitten. Fines-
sen med metoden är att dessa oligonuk-
leotider kan stänga av, sätta på eller styra 
upp läsningen av olika gener i DNA utan att 
förändra själva DNA-molekylen. Det är alltså 
en genterapi som verkar utan att förändra 
genetiken.

SJÄLVA NAMNET ANTISENS kommer från att 
man använder den spegelvända kom-
plementärsekvensen till budbärar-RNA 
(messenger-RNA, mRNA). Bassekvensen 
i mRNA-molekylen som bildas vid trans-
kriptionen av DNA bär ju informationen för 
proteintillverkningen, eller translationen, 
och kallas på engelska, för ”sense”. Den 
komplementära RNA-molekylen kallas 
därför för ”antisens”.

– Vid den klassiska typen av antisens-be-
handling använder man sig ofta av det 
som kallas gapmer. Det innebär att man 
inkluderar en sex till åtta nukleotider lång 

DNA-bit mitt i oligonukleotiden som sedan 
binder till mRNA. Kombinationen DNA och 
RNA känns igen av enzymet RNas H som 
bryter ned RNA, vilket förhindrar transla-
tionen av det proteinet, säger Edvard Smith, 
professor vid Karolinska institutet.

Antisens bygger i grunden på naturliga 
regleringsmekanismer som finns i cellerna. 
Sedan har forskarna utvecklat metoden 
och idag finns det ett tiotal sätt att utnytt-
ja antisens, varav de tre vanligaste visas i 
grafiken.

Fördelarna med antisens är flera. Det är lätt 
att skräddarsy oligonukleotider efter mRNA- 
sekvensen och de går att producera i indu-
striell skala på ett helt annat sätt än annan 
genterapi. Nackdelar är att oligonukleotiderna 
är större än småmolekyler och därför svårare 
att få in i många celler. Och så är de dyra.

SJÄLVA TEKNIKEN MED antisens är långt ifrån 
ny. Forskarna började redan under 1960-ta-
let med nödvändiga kemiska modifiering-
ar av RNA och de första lyckade försöken 
gjordes i slutet av 1970-talet. Det allra första 
antisensläkemedlet, fomivirsen (Vitravene), 
godkändes sedan 1998 i USA och året efter i 
Europa. Det användes mot en ögoninfektion 

som drabbade hiv-patienter, men tack vare 
bättre hiv-behandling upphörde infektio-
nen att vara ett problem, vilket också gjorde 
att läkemedlet drogs tillbaka.

Under de senaste åren har dock allt fler 
antisensläkemedel börjat komma. Sedan 
2013 har tre läkemedel godkänts i USA och 
ett av dem är även godkänt i Europa än så 
länge (se faktaruta). Enligt företagen i bran-
schen finns det över 130 antisens-kandidater 
totalt i pipeline så dessa tre är sannolikt bara 
början på en större våg av antisens-läkemedel.

ETT EXEMPEL ÄR behandlingen av Duchennes 
muskeldystrofi, en progredierande mus-
kelsjukdom som nästan enbart drabbar poj-
kar. Barnen förlorar successivt muskelmassa 
och i och med det funktioner som gång, 
greppfunktion och till slut lungfunktion. 
Medellivslängden är 25-30 år. Sjukdomen 
har många orsaker och de flesta handlar om 
olika läsfel i den genetiska koden för pro-
teinet dystrofin. 2016 godkändes eteplirsen 
(Exondys 51) i USA som korrigerar läsfelet 
genom att hoppa över exon 51. Det pågår 
nu, bland annat i Sverige, fas III-studier av 
antisens-preparat som korrigerar fel i exon 
45 och exon 53, och fler är på gång.

Andra intressanta antisens-oligonukleo- 
tider i pipeline riktar sig mot sjukdomar 
som cystisk fibros, Huntingtons sjukdom, 
ALS och familjär amyloidos med polyneuro-
pati, eller Skelleftesjukan. Så lita på att detta 
inte var sista gången du hörde talas om 
antisens-läkemedel.

Antisens-läkemedel är en slags genterapi som kan 
korrigera genetiska sjukdomar utan att påverka gene-
tiken. Några antisens-läkemedel har nyligen godkänts 
och fler är på väg.
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Antisens – genterapi som inte ändrar genetiken

TEMA ANTISENS

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

1997-98.  
LNA, locked nucleid acid, 
ökar bindningsstyrkan.

2001.  
siRNA-mekanismen 

upptäcks.

1998/99.  
Fomivirisen (Vitraven) godkänns FDA/

EMA. Första antisens-läkemedlet.

2013. 
Mipomersen (Kynamro) 

godkänns FDA.

2016.  
Eteplisen (Exondys 51) 

godkänns FDA. 

2016/17. 
 Nusinersen (Spinraza) 

godkänns FDA/EMA.

Vanliga terapeutiska antisensmekanismer

Med hjälp av en så kallad gapmer (en RNA-
kedja med 6–8 baser DNA insprängt i mitten)
skapas en bindning till det RNA man vill tysta.
Enzymet RNas H känner igen DNA bundet till
RNA och klyver bindningen vilket förstör RNA
och omöjliggör produktionen
av protein.

RNas H RISC pre-mRNA

mRNA

RNas H

Cellkärna Cellkärna Cellkärna

Cytoplasma

Cytoplasma

Gapmer

Här används en kort dubbelsträngad RNA-
molekyl (”small-interfering, siRNA) som känns
igen av det naturligt förekommande protein-
komplexet ”RNA-induced silencing complex”,
RISC. Efter att den ena strängen i siRNA:t har
avlägsnats sitter den andra kvar i komplexet och
fungerar som målsökare för det mRNA man vill
tysta. Kodande mRNA matas in i protein-
komplexet och när den komplementära
sekvensen hittas
så klyvs mRNA.

siRNA

pre-mRNA

DNA
RISC

Exon Intron

När DNA läses av i cellkärnan bildas pre-mRNA.
Det innehåller exoner som bär information och
introner som ska sorteras bort. Vid mutation i
DNA kan denna sortering bli fel vilket omöjliggör
läsningen av mRNA. Antisens-oligonukleotider
kan konstrueras så att de binder till olika posi-
tioner i pre-mRNA och rättar till läsningen vilket
ger ett funktionellt protein. Vid behandling av
Duchennes muskeldystro� hoppar man över
olika exon och vid behandling av spinal muskel-
atro� inkluderas exon.

Cytoplasma

mRNA

mRNA mRNA

Källa: Karin E. Lundin et al. Oligonucleotide Therapies: The Past and the Present. Hum Gene Ther. 2015;26(8):475-85, plus personlig kommunikation.

DNA

Godkända antisens-oligonukleotider
Generiskt namn (varunamn) Indikation Godkännande år/myndighet
Fomivirsen (Vitravene) Retinal cytomegalovirusinfektion 1998/FDA; 1999/EMA
Mipomersen (Kynamro) Hyperkolesterolemi 2013/FDA
Eteplirsen (Exondys 51) Duchennes muskeldystrofi 2016/FDA
Nusinersen (Spinraza) Spinal muskelatrofi 2016/FDA; 2017/EMA
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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.

Paketerbjudande 
2019:
PLATSANNONS på Svensk Farmaci-sajten 
i upp till 30 dagar + i fyra veckonyhetsbrev + 
i förbundets månatliga nyhetsbrev: 7 900 kr.
 

Utgivningsplan 2019
Varje utgåva kommer att innehålla 
temablock och annat redaktionellt 
material som är attraktivt ur an-
nonssynpunkt.

UTGÅVA UTGIVNING MATERIALDAG

Nr 1 1/3 12/2

Nr 2 26/4 9/4

Nr 3 14/6 28/5

Nr 4 6/9 20/8

Nr 5 25/10 8/10

Nr 6 13/12 26/11

1

3

4

4

2

SPONSRADE ARTIKELN/NATIVE följer 
samma beteende som det redaktionella inne-
hållet och är utformad så att läsaren upplever 
det som en naturlig del av sajten. 
Med en redaktionell ton kommer dina an-
nonser/artiklar att kännas som en naturlig del 
av vår digitala miljö.  
Dina nyheter annonsmärks men integreras i 
innehållsflödet, samtidigt som det är relevant 
och intresseskapande för våra läsare.
Kontakta säljare för upplägg och prisförslag.

VÅRT NYHETSBREV  skickas ut en gång  
i veckan – här når du cirka 7000 farmacevter 
på ett bräde. Kontakta säljare för upplägg och 
prisförslag.


