
Program för Uppsala PFF hösten 2015 

Vad vet du om den nya e-hälsomyndigheten? 

Vad gör de för att stödja farmaceutiskt arbete ute på apoteken? 

Apotekare Bodil Lidström berättar om varför den startades och deras 

olika verksamheter. 

Tisdagen den 29 september kl. 13                           Plats: Storgatan 11 rum nr 11 

Gemensam lunch för de som önskar 11.30 Plats meddelas vid anmälan. 

Intresseanmälan till: Karin Falck karin.falck@telia.com  eller 018-120817  

Siv Asplund Peiro siv.asplund@tongi.se eller 0706689749 

 

 

Besök på Landsarkivet i Uppsala 

Onsdagen den 4 november kl. 13.30                Plats: von Kraemers alle 19 

Vi får under visningen höra berättas om Landsarkivet, Riksarkivet, vad arkiv är 

och vad de gör. Temat blir Uppsala i arkiven. 

Observera att det finns 15 platser så först till kvarnen!!!! 

Vi startar med gemensam lunch för de som önskar kl.12 på von Kraemers 

matsal. 

Intresseanmälan till: Siv Asplund Peiró  siv.asplund@tongi.se  eller 0706689749 

Karin Falck karin.falck@telia.com  eller 018 120817 

 

Våra träffar på Gillet första tisdagen i månaden fortsätter vi med och startar 

tisdagen den 1 september och slutar med tisdagen den 1 december 

Anteckna i din almanacka så du inte glömmer de trevliga träffarna!!!!!!! 
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Sven Erik Sjöstrand: Utvecklingen av Losec 

Onsdag den 18 november, kl. 18.30 i Källmarksalen, Medicinhistoriska 

museet 

Eva Lagerwalls väg 8, Ulleråker, busshållplats Kronparksgården 

Föreläsning och buffé 

Professor Sven-Eric Liedman skriver i boken Ett oändligt äventyr – Om 

människans kunskaper om projektet som blev magsårsmedlet Losec: ”Historien 

om Losec ... är en krokig och mödosam väg, där det bara var Östholm själv och 

hans viktigaste medarbetare Lars Olbe och Sven Erik Sjöstrand som aldrig 

släppte det hägrande målet, en ny och bättre magsårsmedicin, ur sikte.” 

Sven Erik Sjöstrand är vet med dr och docent i farmakologi vid Kungl. 

veterinärhögskolan och har varit forskningsfarmakolog vid AB Hässle Mölndal 

och Astra Läkemedel AB Södertälje. 1994 blev han adjungerad professor vid 

Hälsouniversitetet i Linköping och 1996 MD h c vid Göteborgs universitet 

(Sahlgrenska akademin). 

 

Anmälan till buffén senast den 16 november enligt anvisningar nedan. 

 

Anmälningar till måltiden (100 kr.)  lämnas per e-post till 

anders.uppfeldt@telia.com eller per telefon till Urban Josefsson 018 – 

611 26 10 senast det datum som anges ovan. 

 

 

 

Välkomna önskar styrelsen! 
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