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Pressinbjudan: Nästan halvtid för
apoteksutredningen. Vad säger Åsa
Kullgren, utredare
Läkemedelsvärlden bjuder in till frukostmöte den 12 maj i samarbete med Sveriges
Farmaceuter och Apotekarsocieteten

Vilken roll ska apoteken ha i samhället? Det vill apoteksutredaren Åsa
Kullgren förtydliga. Snart halvvägs in i utredningsarbetet delar Åsa Kullgren
med sig av vad utredningen kommit fram till hittills och vad resten av arbetet
ska fokusera på.
Vad händer med strukturerade läkemedelssamtal på apotek?
Något nytt angående 24-timmarsregeln?
Vilken roll ska apoteken ha i hälso- och sjukvården?
Under en intensiv timme känner Läkemedelsvärlden Åsa Kullgren på pulsen
och tar reda på vart apoteksutredningen är på väg.
Tid och plats

Torsdagen den 12 maj klockan 08.30-10.00 i Apotekarsocietetens bibliotek på
Wallingatan 26A i Stockholm.
Program

8.30 Registrering och frukostsmörgås + kaffe/te
9.00 Hej och välkommen, Ingrid Helander, chefredaktör
Läkemedelsvärlden.se
9.05 Vad händer i apoteksutredningen? Utredaren Åsa Kullgren berättar om

hur arbetet går.
9.20 Paneldiskussion. Är arbetet på rätt spår? En panel bestående av Kristina
Fritjofsson, ordf. Sveriges Farmaceuter, Rikard Lövström, distriktsläkare och
ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel, it och medicinteknik och Karin
Meyer, vd Apotekarsocieteten diskuterar med Åsa Kullgren under ledning av
moderator Ingrid Helander.
9.50 Tid för frågor
10.00 Avslut
Välkommen!
Anmälan Ingrid@lakemedelsvarlden.se

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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