
14 SVENSK FARMACI 6.2019  2.2019 SVENSK FARMACI 15

I USA talar man om två miljoner beroende och 770 000 döda i opioidkrisens spår. I 
Sverige saknas viktig statistik, men färska siffror från OECD visar att dödligheten 
mellan 2011 och 2016 har ökat snabbare i Sverige än i USA.
TEXT: ANNIKA LUND  ILLUSTRATION: ELIN BRANDER

TEMA OPIOIDKRISEN
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Dödligheten ökar  
snabbare än i USA
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Opioidrelaterad död per miljon invånare

Ökning 
77%

Ökning 

134%

Upp till 93% 
lägre risk för kontaminering 

i arbetsmiljön vid användning 
av CSTD-system jämfört 

med traditionella 
prepareringstekniker3

Vill du veta mer om det osynliga hotet och BD PhaSeal™ systemet
Kontakta oss på bdsweden@bd.com eller 08 775 51 60

DET OSYNLIGA HOTET. Visste du att du riskeras att utsättas för kontaminering 
när du bereder cytostatika och antibiotika? Och att du därmed utsätter din hälsa 
för onödiga risker, både kortsiktigt och långsiktigt. 

System för sluten läkemedelshantering (CSTD – Closed System Drug Transfer 
Device) rekommenderas för förebyggande av kemisk kontaminering.1,2

BD PhaSeal™ är ett CSTD-system som uppfyller ISOPPs definition av ett lufttätt 
och läckagesäkert slutet system.2  BD PhaSeal™ har funnits på marknaden i över 
20 år och stöds av över 25 oberoende publicerade studier. 

Upptäck skillnaden av större säkerhet. Upptäck skillnaden med BD.

1. NIOSH Alert 2004. Preventing occupational exposures to antineoplastic and other hazardous drugs in health care settings. 
2. ISOPP Standards of Practice. Safe Handling of Cytotoxics. J Oncol Pharm Pract 2007; 13; 1 Thomas Connor, Robert McLauchlan 

and Johan Vandenbroucke
3. Favier B., Labrosse H., Gilles-Afchain L et al. The PhaSeal system: Impact of its use on workplace The PhaSeal® system: impact of 

its use on workplace contamination and duration of chemotherapy preparation. J Oncol Pharm Pract. 2012 Mar;18(1):37-45
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Just nu jobbar Sveriges Farmaceuter för fullt med förberedelserna 
inför avtalsförhandlingen nästa år. Högre lön, bättre arbetsmiljö 
och mer kompetensutveckling står på önskelistan. 
TEXT: ELISABETH BRISING 

En god löneutveckling, rätt 
till fortbildning och en 
bra balans mellan arbete 

och fritid. Det är inriktningen 
när nya avtal ska slutas mellan 
farmaceuter och arbetsgivare 
år 2020. Martina Perzanowska 
är förhandlingschef på Sveriges 
Farmaceuter. Tidigare har hon 
arbetat i 15 år med att förhandla 
olika typer av kollektivavtal på 
Unionen.

– Mitt uppdrag är att se till 
att våra medlemmar får reallö-
neökningar och förbättringar i 
kollektivavtalen, säger Martina 
Perzanowska. 

En del av Sveriges Farma-
ceuters inriktningsbeslut inför 
avtalsrörelsen, som klubbades 
av förbundsstyrelsen i oktober, 
handlar om lön. Löneökningar 
ska ta höjd för kostnadsut-
vecklingen och grunda sig i 
tydliga och sakliga kriterier som 
främjar både individens och 
verksamhetens utveckling. 

– Du ska veta som arbetsta-
gare vad som förväntas av dig 
för att du ska höja din lön, säger 
Martina Perzanowska.

En annan fråga som facket 
kommer driva är rätten till 
kompetensutveckling. 

– Alla vill att vi ska kunna job-
ba längre. Då måste du hålla dig 
anställningsbar. När företaget 
förändras riskerar man annars 
att bli uppsagd för att man har 
för gammal kompetens. Det vill 
vi undvika!

En tredje aspekt handlar om 
arbetsmiljön. 

– Vi upplever att fler och fler 
som riskerar utmattning söker 
råd hos oss. Sjukhälsotalen talar 
också sitt tydliga språk. Vi kan 
konstatera att det är viktigt att 
arbetsgivaren tar sitt ansvar här, 

säger Martina Perzanowska.
Industriavtalet är det första 

som förhandlas och där sätts 
också ”märket”, en procentsats 
för löneökningar. Även om 
farmaceuterna har sifferlösa 
avtal så påverkar märket hela 
arbetsmarknaden. Det brukar 
också avgöra hur långt avtalet 
blir, ett eller tre år. 

– Märket, både löneökning 
och andra komponenter får 
smittoeffekter på våra avtal, 
säger Martina Perzanowska. 

SPELET HAR PRECIS börjat och alla 
parter på arbetsmarknaden för-
söker att ge sin bild av vilket lö-
neutrymme som finns. Svenskt 

Näringsliv spår en dyster kon-
junktur medan LO-förbunden 
kräver tre procents löneökning-
ar. I höstas släppte Industrirådet 
sin trendrapport som skrivs 
av oberoende ekonomer. De 
spår en lägre produktivitet och 
teknikutveckling. När det gäller 
världsekonomin varnar de för 
effekterna av klimatkrisen och 
ett upptrappat handelskrig mel-
lan USA och Kina. Rapporten tar 
också upp behovet av kvalifice-
rad arbetskraftinvandring och 
lyfter fram positiva möjligheter 
för svensk export som miljövän-

lig teknik och nya läkemedels- 
och medicintekniska produkter. 

Exakt vad parterna landar 
i för syn på löneutrymmet på 
svensk arbetsmarknad återstår 
att se.

– Jag ser fram emot avtalsrö-
relsen och många spännande 
utmaningar. Svenskt Näringsliv 
vill knappt se några löneökning-
ar till exempel, men jag tycker 
det är extremt viktigt att våra 
grupper blir synliga, att arbets-
givarna förstår farmaceuternas 
vikt i samhället, säger Martina 
Perzanowska.

När det gäller farmaceuter-
na inom läkemedelsindustrin 
företräds de i avtalsrörelsen av 

Sveriges ingenjörer och Natur-
vetarna. Det är de förbund som 
förhandlar IKEM, Innovations- 
och kemiarbetsgivarnas kollek-
tivavtal. Sveriges Farmaceuter 
kan dock lämna synpunkter på 
vad man vill uppnå. Tuulikki 
Lindmark är industrisektio-
nens ordförande och sitter i 
förbundsstyrelsen. Hon vill lyfta 
arbetsmiljöfrågorna: 

– I de flesta fall sköter sig 
läkemedelsindustrin bra och 
arbetsgivarna följer avtalet. Men 
det finns också problem, till 
exempel med stress, och att det 

ställs högra krav på tillgänglig-
het. Det är relativt vanligt att 
man förhandlar bort övertiden 
mot en veckas extra semester. 

I början av november la 
facken inom industrin fram sin 
avtalsplattform. Man krävde 
riktiga löneökningar, bättre 
arbetsmiljö, flexpension och 
insatser för att öka jämställd-
heten. 

DET OMRÅDE DÄR Sveriges Far-
maceuter har absolut störst 
makt att påverka är avtalet för 
apoteksanställda. Här har fack-
förbundet egen partsställning, 
vilket innebär att det är kans-
liets förhandlingschef Martina 

Perzanowska som sit-
ter vid förhandlings-
bordet öga mot öga 
med arbetsgivarna. 
Vad hon ska driva för 
krav beslutas i sin tur 
av en delegation från 
Apotekssektionens 
styrelse.

– Vi tar upp det 
som våra medlemmar 
tycker är viktigt, vi 
har kontakt med alla 
de stora Akademiker-

föreningarna på apoteksked-
jorna, säger Apotekssektionens 
ordförande Karin Gummesson, 
själv receptarie på Apotek 
Hjärtat. 

De viktigaste frågorna just 
nu är lön och arbetsmiljö säger 
hon. 

 – Det är ingen lysande lö-
neutveckling i den här bran-
schen precis. Arbetsgivarna 
måste inse vilken farmaceutisk 
kompetens vi har och utnyttja 
den bättre. 

Ibland följer arbetsgivar-
na inte heller avtalet på rätt 

FÖRDJUPNING

Facket laddar upp inför nya avtal

sätt, anser hon. De viktigaste 
arbetsmiljöfrågorna är enligt 
Karin Gummesson utlåning till 
olika apotek, samt besvärliga 
scheman och arbetstider.

– I vårt nuvarande avtal är det 
inte tydligt vad som gäller kring 
utlåning mer än att man ska ha 
en huvudarbetsplats. Dessutom 
följer man inte alltid reglerna 
kring ersättning för restid eller 
möjliggör att resa på arbetstid, 
säger hon. 

Många upplever jobbet som 
stressigt och bemanningen som 
slimmad. 

– Vi får aldrig göra fel och 
vi ska göra många olika saker. 

Dessutom jobbar vi mycket 
kväll, helg och tidiga morgnar, 
säger Karin Gummesson. 

Förhandlingschef Martina 
Perzanowska instämmer i att 
det krävs bättre scheman. Hon 
vill också se ett slut på ensamar-
bete på apoteken. 

– Det är inte förbjudet men 
vi tycker att det är urdåligt och 
skapar stress. 

Hon poängterar att det redan 
är brist på farmaceuter på 
många håll. 

– Våra medlemmar finns 
inom bristyrken. Det borde 
synas i lönekuvertet och gör det 
extra viktigt att arbetsgivarna 

lyssnar in och erbjuder en bra 
arbetsmiljö.

Martina Perzanowska för-
handlar också för alla regionan-
ställda farmaceuter genom att 
hon sitter med i Akademiker-
alliansens förhandlingschefs-
grupp. När det gäller regionerna 
har man ett avtal med SKR och 
Sobona som gäller tillsvidare, 
men det ska omförhandlas efter 
att de andra avtalen är klara, 
vilket blir först nästa höst. 

De statsanställda farmaceu-
terna representeras i avtalsrö-
relsen av Saco-S, en gemensam 
förhandlingsdelegation genom 
Saco. Det avtalet löper också på 

tillsvidare men omförhandlas 
också det under hösten 2020 
när de andra branschavtalen är 
klara. 

Den 20 december växlar 
arbetsgivare och arbetstagare 
sina första krav och i januari till 
mars pågår förhandlingarna. 
”Märket” och industriavtalet 
Ikem, ska vara klart den 1 april. 

Märket i industrin är viktigt 
för lönebildningen, men den 
personliga löneförhöjningen av-
görs i en lokal förhandling med 
arbetsgivaren. Lönesamtal och 
den lokala akademikerförening-
en får därmed ett stort inflytan-
de på kronor och ören.
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"Mitt uppdrag är att se 
till att våra medlemmar 
får reallöneökningar 
och förbättringar i 
kollektivavtalen."
MARTINA PERZANOWSKA, FÖRHANDLINGSCHEF 

PÅ SVERIGES FARMACEUTER
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Lön – bra jobb ska löna sig
 > Reallöneutveckling genom centrala avtal.
 > En tryggad individuell löneutveckling. 
 > Lönerevisioner med sakliga kriterier för lönesättning och  

löneökningar som stödjer individens och verksamhetens   
utveckling. 

Trygghet i arbetslivet – kompetensutveckling och pension
 > För individen är kompetensutveckling både en möjlighet att bibe-

hålla sin anställningsbarhet men också en möjlighet till karriär och 
löneutveckling. Genom ett systematiskt kompetensutvecklings-

arbete utvecklas och säkerställs förutsättningarna för detta.
 > Anpassning av kollektivavtalen till förändringar i pensionssyste-

met.

Ett hållbart arbetsliv – arbetsmiljö och arbetstid
 > Bättre arbetsmiljö, balans i livet och rätt till återhämtning. 
 > Villkoren i arbetslivet ska vara goda och ge en rimlig fördelning 

mellan arbete, vila och rekreation och befrämja en god hälsa. 
 > Individens möjlighet till flexibilitet ska inte medföra en utökning 

av arbetstiden. Att ständigt vara tillgänglig och flexibel riskerar 
att leda till stress och skapa en ohållbar arbetssituation. 

Det här vill Sveriges farmaceuter – inriktning för avtalsrörelsen 2020
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PORTRÄTTET ERKÄND FORSKNING
Sofia Kälvemark Sporrong ser 
priset som ett erkännande, 
inte bara för henne själv, utan 
för hela forskningsområdet.

TEXT: FREDRIK HEDLUND FOTO:  PETER KROON

Sofia Kälvemark Sporrong är samhällsvetaren som 
prisas för sin forskning om farmaceuter. I framtiden 
är det konsultation och kommunikation snarare än 
distribution som kommer känneteckna farmaceu-
ternas roll i samhället, menar hon.
När Sofia Kälvemark Sporrong, i mitten av 1990-talet, 
tog klivet in i farmacins värld visste hon ingenting 
om vad hon gav sig in i.

– Jag hade bara varit på apoteket som kund och 
mest köpt tandborstar i flerpack och visste ingenting 
om att det här var folk som kunde någonting. När jag 
fattade det blev jag väldigt imponerad, säger hon.

Själv har hon en helt annan akademisk bakgrund 
som samhällsvetare och hade det inte varit för chefen 
på informationsavdelningen på dåvarande Apoteks-
bolaget, Lasse Nilsson, hade det 
nog aldrig blivit som det blev.

– Han var väldigt visionär när 
det gällde apotekens och farma-
ceuternas roll i samhället och det 
överförde han på hela avdelningen, 
att apoteken kan göra skillnad, 
säger hon.

Eftersom hon tidigare hade jobbat på Institutet för 
framtidsstudier blev hon direkt ombedd att leda någ-
ra seminarier för ett antal chefer på Apoteksbolaget.

– Det var ju lite konstigt eftersom jag inte kunde 
något om området. Men en fråga som vi diskuterade 
mycket var ”Vad händer om vi inte har ett apotek?” 
för att se vad det är som apoteken egentligen bidrar 
med, säger hon.

JUST DET DÄR att ställa sig frågan ”varför är vi här?” 
triggade Sofia Kälvemark Sporrong och fick henne att 
se betydelsen av apoteken och farmaceuternas arbete.

– Det gjorde att jag kände att det här är ju jättevik-
tigt. Och all den kunskap som farmaceuter har som 
folk inte får ta del av eftersom de inte vet att de har 
den, säger hon.

Sedan dess har hon, likt en farmaceuternas David 
Attenborough, studerat farmaceuter och deras 
omgivningar, sedan sju år tillbaka vid Köpenhamns 
universitet.

– Den typiska farmaceuten är väldigt ordentlig och 
väldigt samvetsgrann. Det är ordning och reda. Jag 
brukade förr säga att farmaceuter har kryddorna i 
bokstavsordning, faktiskt efter en verklig händelse, 
men det kanske är en lite för grov generalisering, 
säger hon skrattande.

Idag är den viktigaste uppgiften för farmaceuter 
att se till att läkemedlet kommer till patienten. Men 

strax därefter kommer kommunikationen om läke-
medlet. För några år sedan gjorde Sofia Kälvemark 
Sporrong och några kollegor en studie där de kunde 
visa att, i snitt, 11 sekunder av kommunikationen på 
svenska apotek användes till att diskutera medicin-
ska frågor. Något som hon menar måste bli mycket, 
mycket bättre.

– De gånger som man har en ordentlig dialog så 
gör man mycket nytta på apoteket. Både för själva 
läkemedelsanvändningen, men också för motivatio-
nen och förståelsen. Det flesta människor vill ju inte 
använda medicin, det finns en skepsis och man kan 
drabbas av biverkningar. Patienterna behöver förstå 
varför de tar sin medicin och känna sig trygga med 
att använda den, så farmaceutens roll är att både in-

formera, motivera och göra patienten 
trygg utifrån varje enskild patients 
behov, säger hon.

I FRAMTIDEN, NÄR alltfler beställer sina 
läkemedel på nätet och inte hämtar 
dem på fysiska apotek, menar hon 
att apoteksfarmaceuternas roll måste 

utvecklas och förändras.
– Den måste bli mycket mer konsultationsinriktad. 

Om fler och fler får sina läkemedel på andra sätt än 
på fysiska apotek så blir det ju ännu viktigare att få 
träffa en farmaceut och prata om hela sin behand-
ling, säger hon.

Hon lyfter fram projektet med läkemedelsprofiler 
som testades i Sverige, men som dog ut i samband 
med omregleringen. Där finns ett frö för framtiden, 
menar hon. Men visionerna sträcker sig längre än så.

Hon berättar om forskning som görs i Köpenhamn 
med tankar om att använda farmakogenetiska tester 
för att kartlägga patienternas läkemedelsmetabolism, 
något som sedan kan styra en individuell dosering 
med hjälp av en läkemedelsskrivare.

– Det forskas om både 2D- och 3D-skrivare som lätt 
skulle kunna hanteras på apotek, säger hon.

Spanar hon långt in i framtiden ser hon att far-
maceutens roll borde kunna utvecklas till en del i ett 
behandlingsteam tillsammans med läkaren.

– Jag tänker så här; En läkare är ju expert på att 
diagnostisera och en farmaceut är expert på läkeme-
del så det borde ju vara så att en läkare diagnostiserar 
och en farmaceut bestämmer terapin, säger hon.

Dit är det sannolikt långt, men som för att under-
stryka sin vision lägger hon till:

– Jag tar aldrig ett läkemedel utan att prata med en 
farmaceut först.

Jag tar aldrig ett läkemedel 
utan att fråga en farmaceut  

Den typiska farmaceuten 
är väldigt ordentlig och 
väldigt samvetsgrann. 
Det är ordning och reda.

SOFIA KÄLVEMARK 
SPORRONG
Aktuell: Har tilldelats 
Apotekarsocietetens 
Rune Lönngren-pris 
för sin forskning kring 
apotekens och apoteks-
farmaceuternas roll för 
en god läkemedelsan-
vändning.
Ålder: 54 år
Arbete: Lektor och 
forskargruppsledare för 
avdelningen för sam-
hällsfarmaci och klinisk 
farmaci vid Farmaceutis-
ka fakulteten, Köpen-
hamns universitet.
Bor: I en lägenhet på 
Nørrebro i Köpenhamn, 
Danmark.
Familj: Gift med Clas, 
döttrarna Felicia och 
Amanda samt barnbar-
net Justus
Fritidsintressen: Kultur 
i många former, mat, 
böcker, fotboll…

ARBETSLIV
AKTUELLT FRÅN SVERIGES FARMACEUTER

ULF JANZON
FÖRBUNDSORDFÖRANDEFO
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Tiden går fort när  
man har roligt!
Det känns nästan overkligt att det snart är ett år sedan jag blev vald 
som ordförande. Samtidigt så är det väldigt mycket som hänt under 
året, kanske är det just därför det känns som om tiden gått fort? Jag 
är glad att vi så snabbt hittat formerna för hur vi bäst jobbar tillsam-
mans i styrelsen och vi har också kommit en bit på vägen i arbetet 
med att utveckla samarbetet mellan styrelse och kansli.

Med vårt extra fullmäktige i färskt minne känns det bra att vi nu 
har en långsiktig strategi till 2025. Den viktiga diskussion som följde 
kring vilka aktiviteter som förbundet bör prioritera under nästa år 
kommer att prägla verksamhetsplanen för 2020. Det är också till-
fredsställande att vi nu har antagit nya stadgar med längre mandat-
perioder, tätare fullmäktige och ett stärkt Forum för etiska frågor.

Ett av styrelsens viktigaste beslut under våren var att inrätta en 
ny tjänst som chefsfarmaceut. Motivet var att öka den farmaceu-
tiska kompetensen på kansliet och därmed förbundets förmåga att 
driva våra professionsfrågor. Vi är därför fantastiskt glada över att 
Årets Farmaceut 2018, Anna Montgomery, började på kansliet den 1 
december. Det innebär att vi nu har ytterligare en person som kan 
föra förbundets talan i professionsfrågor.

En oväntad händelse under sommaren var att vår förbundsdirek-
tör Jenny Harlin sade upp sig. Glädjande nog fick vi många kvali-
ficerade sökande när tjänsten annonserades ut. Flera kandidater 
gick vidare i en urvalsprocess där den lokala akademikerföreningen 
bidrog på ett mycket positivt sätt. Vi hoppas ha ett avtal med en ny 
förbundsdirektör på plats under december och utlovar en presenta-
tion i nästa nummer av Svensk Farmaci.

Med batterierna laddade efter ett inspirerande extra fullmäktige 
i Uppsala ser jag fram emot den andra halvan av min mandatperi-
od. För mig innebär det debut i avtalsrörelsen, då känns det tryggt 
att arbetet leds av vår förhandlingschef Martina Perzanowska som 
har lång och gedigen erfarenhet. Vi kommer att prioritera samma 
frågor på alla avtalsområden; ’Ett hållbart arbetsliv – arbetsmiljö 
och arbetstid’, ’Lön – bra jobb ska löna sig’ och ’Trygghet i arbets-
livet – kompetensutveckling och pension’. Det ska bli spännande 

men samtidigt kommer det att bli tufft med tanke på 
den svaga lönsamheten i apoteksbranschen, den 
ansträngda offentliga ekonomin och den globala 
prispressen i läkemedelsbranschen. Men just i 
sådana tider bör det gå att hitta lösningar på flera 
av de arbetsmiljöproblem som diskuterades på 
fullmäktige och där lösningarna mer handlar om 

inställning, hänsyn och ledarskap än stora inves-
teringar.

  

Aktuellt i  
avtalsrörelsen 2020
Nu har avtalsrörelsen inletts och som ett led i det bifogar 
Sveriges Farmaceuter i detta nummer av Svensk Farmaci, en 
informationsbroschyr om avtalsrörelsen och hur vårt arbete  
ser ut inom de olika avtalsområdena. 
 Den 17 oktober fastställde förbundsstyrelsen inriktningsbeslutet 
- det övergripande beslutet om vilka frågor förbundet kommer 
att driva i avtalsrörelsen 2020 baserat på input från förbundets 
lokala akademikerföreningar, sektionsstyrelsen och medlemmar. 
Inriktningsbeslutet för 2020 blir:

Lön – bra jobb ska löna sig
 > Reallöneutveckling genom centrala avtal.
 > En tryggad individuell löneutveckling.
 > Lönerevisioner med sakliga kriterier för lönesättning och 
löneökningar som stödjer individens och verksamhetens 
utveckling.

 > För individen är kompetensutveckling både en möjlighet att 
bibehålla sin anställningsbarhet men också en möjlighet till 
karriär och löneutveckling. Genom ett systematiskt kompe-
tensutvecklingsarbete utvecklas och säkerställs förutsätt-
ningarna för detta.

 > Anpassning av kollektivavtalen till förändringar i pensions-
systemet.

Trygghet i arbetslivet – kompetensutveckling och 
pension

 > För individen är kompetensutveckling både en möjlighet att 
bibehålla sin anställningsbarhet men också en möjlighet till 
karriär och löneutveckling. Genom ett systematiskt kompe-
tensutvecklingsarbete utvecklas och säkerställs förutsätt-
ningarna för detta.

 > Anpassning av kollektivavtalen till förändringar i pensions-
systemet.

Ett hållbart arbetsliv – arbetsmiljö och arbetstid
 > Bättre arbetsmiljö, balans i livet och rätt till återhämtning.
Villkoren i arbetslivet ska vara goda och ge en rimlig fördel-
ning mellan arbete, vila och rekreation och befrämja en god 
hälsa. 

 > Individens möjlighet till flexibilitet ska inte medföra en 
utökning av arbetstiden. Att ständigt vara tillgänglig och 
flexibel riskerar att leda till stress och skapa en ohållbar 
arbetssituation.

På djupet om farmaceuter och läkemedel från Sveriges Farmaceuter  NR 6.2019

 LÖN Utvecklingen för farmaceuter  
i olika branscher

APOTEKSTJÄNST Krisen i företaget 
drabbar farmaceuterna 

SVT Felaktig nyhet om brist på  
läkemedel på apotek

OPIOIDKRISEN Dödligheten ökar 
snabbare i Sverige än i USA 

Apotekskoll 
Sofia Kälvemark Sporrong prisas för sin 

forskning om apoteksfarmaceuter

Sveriges Farmaceuter laddar upp inför nya avtal
REALLÖNEÖKNINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR I KOLLEKTIVAVTALEN PÅ ATT GÖRA-LISTAN
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TEMA OPIOIDKRISEN

Svallvågorna går höga i det som 
har kallats ”USA:s värsta hälso-
kris” – den massiva spridningen 
av lagliga och olagliga opioider. 
Flera läkemedelsbolag är stäm-

da, ett har gått i konkurs. Drogöverdos är 
numera den vanligaste dödsorsaken för 
amerikaner som är yngre än 55 år. Det är så 
många som dör i drogöverdoser att det har 
förkortat genomsnittslängden för amerika-
ner, som numera lever i genomsnitt 78,5 år, 
enligt tidskriften Nature. Under de senaste 
tjugo åren uppges 770 000 amerikaner ha 
dött till följd av användandet av opioider, 
enligt siffror publicerade i tidskriften Jama. 
Där skrivs också att det är ungefär lika 
många individer som dog av AIDS under 
sjukdomens första 20 år.

BAKGRUNDEN BRUKAR BESKRIVAS så här: ag-
gressiv marknadsföring från läkemedelsbo-
lag har fått läkare att förskriva oförsiktigt, 
vilket har skapat beroende, som, när läkarna 
har upphört med förskrivningen, har lockat 
ut patienter på den svarta drogmarknaden, 
där dödligheten är hög. I dag beräknas två 
miljoner amerikaner leva med opioidbero-
ende, enligt landets hälsomyndighet.

Det är oklart hur många som lever med 
opioidberoende i Sverige. Och gruppen är 
kraftigt heterogen; där ingår både de som 
använder sig av läkemedel, förskrivna eller 
inte, och de som tar illegala droger, som he-
roin. Det finns heller ingen säker kunskap 
om bakgrunden hos dessa individer – det 
går inte att säga hur stor andel som ur-
sprungligen varit (eller kanske fortfarande 
är) smärtpatienter, vars läkemedel förskri-
vits (eller kanske fortfarande förskrivs) av 
läkare, och hur stor andel som rekryterats 
via andra droger.

– Jag har tyvärr inga vettiga siffror att ge 
dig. Sanningen är att vi tyvärr inte vet hur 
många som lever med ett opioidberoende i 
Sverige. Det är både pinsamt och sorgligt att 

det finns så dålig kunskap om en så allvar-
liga fråga, säger Markus Heilig, professor i 
psykiatri vid Linköpings universitet.

Han har under flera år bott och arbetat 

Viktiga bitar saknas i opioidpusslet
Ingen vet hur utbrett opioidberoendet är bland svenskarna. Precis som 
i USA finns här problem med oförsiktig förskrivning – och dödligheten i 
opioidförgiftning är näst högst i Europa. 

i just USA och följt utvecklingen där. Han 
tonar ned riskerna för att samma sak skulle 
ske i Sverige och stöder sig då bland annat 
på läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen. 

Enligt siffror från 2006 och framåt har för-
skrivningen av opioider inte ökat i Sverige, 
utan snarare minskat något. Däremot har 
det skett en förskjutning i valet av läkeme-
del, där oxikodon numera förskrivs till fler 
patienter än vad tramadol gör, räknat i en-
heten antal behandlade per 1000 personer.

– Förskrivningen har inte ökat, så det 
finns inte en ökad efterfrågan på de här 
preparaten. Läkemedelsberoendet har alltså 
inte ökat och vi ser inte en utveckling mot 
den situation som är i USA. Men vi saknar 
fortfarande kunskap om hur många som är 
läkemedelsberoende, hur stor gruppen är. 
Det är i sig alarmerande, eftersom det rör sig 
om en mycket allvarlig komplikation till följd 
av läkemedelsanvändning, säger Markus 
Heilig.

FÖR NÅGRA ÅR sedan gjorde Markus Hei-
lig tillsammans med bland andra Mikael 
Hoffmann, chef för Nepi, nätverket för 
läkemedelsepidemiologi, en djupdykning i 
förskrivningsstatistiken mellan åren 2006 
och 2015. Under perioden gick förskriv-
ningen av tramadol ned, samtidigt som 
oxikodon ökade, mätt i antal individer som 
får läkemedlet förskrivet. Ökningen av 
oxikodon inträffade efter att läkemedlet 
dextropropoxifen dragits in.

Men en annan trend är att mängden 
oxikodon som varje person hämtar ut, 
mätt i antal dygnsdoser per behandlad 
individ, minskade under perioden. Enligt 
Markus Heilig är den rimliga tolkningen 
att förskrivningarna allt oftare handlar om 
akut eller kortvarig smärta, som till exempel 
efter en operation, vilket är en korrekt 
förskrivning.

Mikael Hoffmann tycker, precis som Mar-
kus Heilig, att den här statistiken visar att 

Sverige inte har någon opioidepidemi under 
uppsegling. Samtidigt är han oroad.

– Vi har okritiskt tagit till oss oxikodon. 
Vi behöver ha en diskussion om hur det här 
läkemedlet ska användas – och vad vi ska 
använda i stället. Och alla som är insatta 
vet att vi har en otillräcklig behandling av 
smärtpatienter. Där behöver insatser göras, 
säger han.

Mikael Hoffmann lyfter fram flera 
skillnader mellan det amerikanska och 
det svenska sjukvårdssystemet, som till 
exempel att svenska förskrivare kan luta 
sig mot riktlinjer från myndigheter och 
oberoende expertråd vid val av behandling. 
Dessutom har svenska läkare en personlig 
förskrivarkod, som gör det möjligt att följa 
upp oseriösa förskrivningar och patienters 
läkemedelsuttag går att följa via läkeme-
delsförteckningen (och snart ännu enklare 
via den nationella läkemedelslistan).

Men, säger både Markus Heilig och Mikael 
Hoffmann, det går inte att få en hel bild av 
hur opioider brukas och missbrukas genom 
att studera endast förskrivningsstatistik.

– Man kan likna frågan om opioid-
användning i Sverige vid sagan om fem 
blinda personer i ett rum som var och en 
ska beskriva en elefant, som står i mitten. 

Det är både pinsamt och 
sorgligt att det finns så 
dålig kunskap om en så 
allvarliga fråga.
MARKUS HEILIG, PROFESSOR I PSYKIATRI VID 

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Bästa sättet att nå farmaceuter!

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.

Vänd!
Utgivningsplan, 

information 
och priser

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

ANNONSPRISLISTA 2020

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!

Hanna  Odelfors
CHEFREDAKTÖR
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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: 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

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.

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.

Utgivningsplan 2020
Varje utgåva kommer att innehålla 
temablock och annat redaktionellt 
material som är attraktivt ur an-
nonssynpunkt.

UTGÅVA UTGIVNING MATERIALDAG

Nr 1 28/2 11/2

Nr 2 24/4 31/3

Nr 3 12/6 26/5

Nr 4 4/9 18/8

Nr 5 23/10 6/10

Nr 6 11/12 24/11

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.

Paketerbjudande 
2020:
PLATSANNONS på Svensk Farmaci-sajten 
i upp till 30 dagar + i fyra veckonyhetsbrev + 
i förbundets månatliga nyhetsbrev: 7 900 kr.
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