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I intervjuserien "I samtal med" träffar Forska!Sverige
politiker och aktörer som arbetar för att Sverige ska
ligga i framkant gällande forskning, utveckling och vård.
Denna gång samtalar vi med Apotekarsocietetens VD
Karin Meyer.
Forska!Sverige arbetar för att medicinsk forskning och
företag ska kunna utvecklas i eller flytta till Sverige och
att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Hur arbetar du i din nuvarande roll med
dessa frågor?
Framförallt genom två områden. Det ena är att säkerställa
att Sverige har en fortsatt hög kompetensnivå kring
läkemedels- och medicinteknikområdet genom att vara en
mötesplats och utforma och genomföra kompetenshöjande
aktiviteter i form av utbildningar, vetenskapliga symposier
och möten för de som arbetar med läkemedel och medicinteknik. Det andra området är att på olika sätt verka för att
Sverige ska ha en starkare ställning inom läkemedels- och
medicinteknikområdet vilket vi gör genom att vara aktiva
och bidra i myndigheters och departementens olika projekt,
utredningar och remisser. Apotekarsocieteten är en
oberoende medlemsorganisation med ca 5 500 medlemmar
i hela läkemedelskedjan, det vill säga från tidig forskning till
produktutveckling och användning. Det gör att vi har en
samlad, djup kompetens inom många områden och kan se
hur en förändring inom en del påverkar helheten.

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete?
Att vara en stark oberoende kunskapsorganisation som
verkar för att Sverige ska ha en bra utveckling och
användning av läkemedel för individ och samhälle. Det är
ett citat från våra stadgar vilka stadfästs av regeringen och
som genomsyrar allt vi gör. Det är för mig personligen en
mycket stark drivkraft.

Vilka tycker du är de viktigaste frågorna som du
arbetar med just nu?
Antibiotikaresistens, framtidens läkemedel samt forskning
kring apotekens bidrag till en bättre läkemedelsanvändning.

Varför är det viktigt att Sverige är en världsledande
nation när det gäller medicinsk forskning?
För att det leder till att svenska patienter får tillgång till nya
behandlingar tidigare. Det finns ett starkt samband mellan
forskningsinvesteringar både från stat och industri och den
kunskap som bildas i och med detta. Denna kunskap är
avgörande för att patienter i slutändan ska få den bästa
möjliga vården och behandlingar. Att vara en kunskapsnation attraherar industriella investeringar, men för att det
ska hända måste statliga investeringarna vara större än de
är idag.

De statliga investeringarna i medicinsk forskning
motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är
en lagom nivå?
Det dubbla!
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