
          

Sveriges Farmaceuter partner till nya Apoteksforum 

Apoteksforum, som är den nya mötesplatsen för alla som verkar inom apotek, har inlett samarbete 

med Sveriges Farmaceuter.   

- Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Sveriges Farmaceuter som är en seriös 

organisation i apoteksbranschen, säger Bosse Magnusson, ordförande i BraMässor.  

Apoteksforums mål är att vara den självklara oberoende mötesplatsen för hela branschen 

och att vi nu får med Sveriges Farmaceuter som partner bekräftar ytterligare att behovet av 

en sådan mötesplats finns. Vi ser verkligen fram mot samarbetet.  

Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet Läkemedelsakademin och mässarrangören BraMässor 

arrangerar tillsammans den nya mötesplatsen för apoteksbranschen. Apoteksforum blir en årligt 

återkommande nationell kongress och mässa med premiär den 9-10 oktober 2018 i Stockholm. 

Farmaceuter utan Gränser och Svensk Egenvård är också med som partners.  

– Vår förhoppning är att detta ska ge konkret kompetensutveckling för våra medlemmar. I avtalen för 

apoteksavtalen har arbetsgivarna förbundit sig att tillse att våra medlemmar får 

kompetensutveckling. Vi hoppas att denna arena kan bli en av platserna där du kan få kvalitativ 

fortbildning, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter. 

Sveriges Farmaceuter planerar även att hålla ett eget seminarium på forumet. 

Arrangörerna bakom nya Apoteksforum vill fokusera på de behov apotekspersonal och 

ledningspersoner såväl ute på apoteken som på kedjornas centrala enheter har. På Apoteksforum 

träffar besökarna befintliga och nya leverantörer för att få ta del av deras nyheter och deras 

specialistkunskap. 

Under mässan arrangeras ett program av Läkemedelsakademin och andra viktiga branschaktörer. 

Besökarna kommer få uppdatering och nyheter inom olika läkemedels- och egenvårdsrelaterade 

områden. Till exempel kommer några av programpunkterna handla om Hjärta och Kärl, Förfalskade 

läkemedel och Kampen mot antibiotikaresistens. Men även ett program om inspiration och 

utveckling inom försäljning, service och exponering arrangeras under båda dagarna. 

För mer information om Apoteksforum och det nya samarbetet kontakta oss gärna.  
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