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Apoteksforum – ny mötesplats för branschen 

Den 9-10 oktober samlas apoteksbranschen på Kistamässan. Alla stora företrädarna för branschen 

finns med; Läkemedelsakademin, Apotekarsocieteten, Sveriges Farmaceuter, Unionen, Sveriges 

Apoteksförening, Svensk Egenvård m fl. Tillsammans har vi skapat ett seminarieprogram av väldigt 

hög klass, där alla som arbetar inom apoteken kan hitta något som passar dem. 

”Det står klart nu när programmet är spikat att något liknande aldrig har gjorts i Sverige för 

Apoteksbranschen och förmodligen inte i hela Norden”, säger Bosse Magnusson på BraMässor som 

är grundare, tillsammans med Läkemedelsakademin, av Apoteksforum.  

Under de två dagarna arrangeras 15 seminarier. Bland annat kommer områden som Förfalskade 

läkemedel på svenska apotek, Vad händer med patientsäkerheten när rådgivningen flyttar ut på 

nätet?, Hjärta och kärl, Kampen mot antibiotikaresistens, Det säljande sättets effekter och många fler 

att avhandlas. Dessutom koras Årets Kompetensapotek av Apotekarsocieteten och Pris för bästa 

kundinsats på apotek.  

 

Aktuell utställning 

På Apoteksforum samlas drygt 60 utställare för att visa de senaste produkterna och tjänsterna som 

erbjuds på våra svenska apotek. Det är en stor konkurrensfördel för de apotek som har 

apotekspersonal som håller sig à jour med nya produkter och kan ge rätt rådgivning till 

slutkonsumenten. 

 

Kompetenshöjande seminarier 

Karin Meyer är VD på Läkemedelsakademin, som är en av arrangörerna av Apoteksforum, ansvarar 

för en stor del av det högaktuella programmet under Apoteksforum. På frågan vilka argument som 

hon skulle använda för att en farmaceut eller en som möter kunden på apoteken ska komma till 

Apoteksforum 9-10 oktober, svarar Karin – ”De två viktigaste argumenten anser jag är att 

Apoteksforum är ett utmärkt tillfälle att ta del av ny kunskap som på ett konkret sätt bidrar till det 

dagliga arbetet på apotek samt erfarenhetsutbyte med branschkollegor”. 

 

Apoteksforum arrangeras den 9 och 10 oktober på Kistamässan i Stockholm. 

 

 

 



 

 

För mer information om Apoteksforum gå in på www.apoteksforum.com 

eller kontakta 

 

Bosse Magnusson   Marie Eklund 

BraMässor   Läkemedelsakademin 

bo.magnusson@bramassor.se  marie.eklund@lakemedelsakademin.se 

0703 323 390   070  872 3531 
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