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Apotekarsocieteten vidgar mot
medicinteknik
Medicinteknik är ett brett område i snabb utveckling och kopplingen till
läkemedelsområdet ökar. Gränserna mellan
medicinteknik/bioteknik/läkemedel blir mindre tydliga i takt med att fler
behandlingar blir mer personspecifika och kräver tekniker för sin utveckling
och tillförsel. I takt med denna utveckling ökar behovet av kunskap och
erfarenhetsutbyte inom bl a regelverk, kvalitetskrav, kliniska prövningar,
produktutveckling mm. Mot denna bakgrund beslutade Apotekarsocietetens
vid sitt fullmäktigemöte 20-21 maj att inrätta ytterligare en sektion,
Sektionen för medicinteknik.
- Vi har haft en stor efterfrågan inom medicinteknikområdet en längre tid.
Utvecklingen går snabbt med nya regelverk och teknikutveckling inom
exempelvis Precision medicine/diagnostik, pumpar, sensorer och appar.
Apotekarsocieteten kommer i och med inrättandet av en specifik sektion
inom medicinteknik att ännu tydligare vara mötesplats och bedriva
kompetensutveckling inom området och på så vis bidra för utvecklingen av
området och dess koppling till framtidens läkemedelsutveckling och
användning vilket är mycket positivtsäger Karin Meyer, VD för
Apotekarsocieteten.
- Det är med stor glädje jag kan säga att äntligen finns det ett oberoende och
gränsöverskridande forum för personer som arbetar med frågeställningar
inom området medicinteknik och inte minst den allt starkare anknytningen
till läkemedelsområdet. Apotekarsocieteten med sitt gränsöverskridande
fokus som samlar olika professioner från olika delar av området som vård,
företag och myndighet är en bra arena för detta, säger Ulf Ellerfelt,
intermistisk ordförande för Sektionen för medicinteknik fram till årsmöte
under hösten.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög
yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och
samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte
främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom
läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i
Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom
läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen
Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.
Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser
från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och
användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer
från hela läkemedelsområdet.
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