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Apoteks-

verksamhet har 
funnits i Sverige 

sedan slutet 

av 1400-talet

1522. Det första 

kända apoteket är 
Gustav Vasas 

slottsapotek

1923. APLs 

föregångare
AKL grundas

Fram till 1970 gick apoteksprivilegier ofta i arv

1971. Apoteks-

verksamheten 
förstatligas

2010. Apoteks-

marknaden 
avmonopoliseras. 

APL blir eget bolag 

med statligt ägande

2021 →

Vår spännande 
framtid skrivs 

just nu …

1981. APL 

etablerar 
verksamhet 

i Umeå

1986. APL växer 

och etableras 
i Stockholm, 

Göteborg och 

Malmö

2008. APL 

blir ett dotter-
bolag till 

Apoteket AB

2011. APL får 

fortsatt tillstånd 
att bedriva 

extemporeapotek

2018–2019.

Konsolidering av 
tillverkningen

APL har de senaste 30 åren även erbjudit CDMO-tjänster

Vår historia

2021-04-15

Allt sedan 1500-talet har svenska apotek tillverkat läkemedel. I början av 1970-talet 

förstatligades apoteksverksamheten i Sverige och Apoteksbolaget AB bildades. I detta bolag 

ingick Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) som fick i uppdrag att förse förskrivare och 

därmed patienter med extempore-läkemedel, det vill säga specialtillverkade läkemedel för 

individanpassad behandling. I samband med omregleringen av apoteksmarknaden i juni 2010 

frikopplades APL från Apoteket AB. APL har under de senaste 30 åren även erbjudit CDMO 

tjänster som kontraktstillverkare till Life Science-industrin.



532
anställda

11%
tillväxt inom 
kontraktstillverkning

Stabilt och 
statligt ägt

Utvecklar, 
tillverkar och
analyserar
läkemedel

GÖTEBORG

MALMÖ

UMEÅ

STOCKHOLM

varianter av 
extemporeläkemedel

2 000
Cirka

Ett viktigt
samhälls-
uppdrag

miljoner kronor 
i nettoomsättning

1 448
Siffror från Års-och Hållbarhetsredovisning 2020
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Tillverknings- och 
beredningsenheter

GÖTEBORG
• Två siter

• Inköp/planering

• Tillverkning steril och icke 
steril extempore

MALMÖ
• Tillverkning icke sterila lagerberedningar, 

kliniskt prövningsmaterial samt 

kontraktstillverkning
• Laboratorier för kemisk och mikrobiologisk 

kvalitetskontroll

• Centrallager för insatsmaterial

UMEÅ
• IT

• Tillverkning sterila 

lagerberedningar, 
kliniskt prövningsmaterial 

samt kontraktstillverkning

• Laboratorier för kemisk 

och mikrobiologisk 

kvalitetskontroll

STOCKHOLM
• Huvudkontor 

• Kundservice

• Analys- och formuleringsutvecklingslaboratorier, 
kliniskt prövningsmaterial

• Tillverkning extempore, icke sterila 

lagerberedningar, kontraktstillverkning samt 

kliniskt prövningsmaterial

• Laboratorier för kemisk och mikrobiologisk 
kvalitetskontroll

BEREDNINGSENHETER 

PÅ SJUKHUS 

• Sahlgrenska

• Östra sjukhuset

• Uddevalla 

• Skövde
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De som påverkar vilka av våra 

produkter som ska tillverkas 

eller vilka produkter vi ska 

utveckla och tillhandahålla.

• Förskrivare

• Sjukhus/kliniker

• Patienter/djurägare

• Life Science-företag

Kunder Intressenter

• Ägare

• Styrelse

• Myndigheter

• Leverantörer

• Distributörer

• Medarbetare

• Apotek

• Specialister

• Regioner

• Media

De som har ett intresse i vår verksamhet eller 

av de produkter vi tillverkar, utvecklar eller 

tillhandahåller.

Kunder och intressenter
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Vår vision

Vi ska göra skillnad
för patienter med 
särskilda behov
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Vår mission

Vi utvecklar och tillverkar 
extempore och särläkemedel 
på uppdrag av samhället och 
andra läkemedelsföretag för 
att skapa största möjliga 
patientnytta.
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Våra mål

• Vi ska vara en hållbar och 
effektiv leverantör av 
extemporeläkemedel och 
lagerberedningar

• Vi ska vara konkurrens-
kraftiga och lönsamma 
inom CDMO

• Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare genom att 
attrahera, utveckla och 
behålla rätt medarbetare

2021-06-18



Transparens. Vi delar med oss av 

relevant information kontinuerligt 

för att öka förståelsen för vår 

verksamhet och fattade beslut.  Vi 

tvekar aldrig inför öppenhet och 

ärlighet, även om informationen 

kräver mod att delge.

Hållbarhet. Vi arbetar för att 

hela tiden bidra till en bättre 

hälsa, en god miljö, en sund 

ekonomi och ett hållbart 

samhälle. Vi arbetar långsiktigt 

med att utveckla verksamheten 

för framtiden och vårt håll-

barhetsarbete omfattar miljö, 

arbetsmiljö, socialt ansvar och 

ekonomi. En av hörnstenarna i 

detta arbete är vårt engage-

mang i arbetet med Agenda 

2030.

Kvalitet. Vårt kvalitets-

ledningssystem säkerställer att 

vi uppfyller myndighetskrav för 

utveckling, tillverkning och 

distribution av läkemedel. Vi 

arbetar ständigt med att 

förenkla och förbättra vår 

tillverkning och 

kvalitetskontroll.
Kompetens. Våra medarbetares 

engagemang, kompetens och 

erfarenhet skapar värde åt våra 

kunder. Vi är en attraktiv arbetsgivare 

som prioriterar arbetet med att skapa 

en trygg och säker arbetsmiljö.

Affärsetik. Allt vi företar oss 

ska präglas av god etik. Alla 

medarbetare förstår att vi har ett 

ansvarsfullt uppdrag och att det 

är viktigt att vi har ett 

respektfullt förhållningssätt 

gentemot varandra, vår ägare, 

kunder, leverantörer, omvärlden 

och mot företaget.

Effektivitet. Vi skapar 

patient- och kundvärde på 

ett hållbar och långsiktigt 

sätt. Vi genomför alltid vårt 

arbete så effektivt och 

konkurrenskraftigt som 

möjligt, alltid med patien-

tens bästa i fokus.

SIDA 9

Vår affärsmodell

APL är ett statligt ägt företag med ett 
samhällsuppdrag på den svenska 
läkemedelsmarknaden. Samhälls-
uppdraget är grunden i allt APL är, 
gör och står för. 

Genom vår ägaranvisning har vi fått i 
uppdrag att tillhandahålla extempore-
läkemedel och lagerberedningar för 
att i största möjliga mån ge patienter 
med särskilda behov samma 
livskvalitet som andra patienter. 
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Vår affär

Samhällsuppdraget
• Utveckla och tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar

CDMO
• Kontraktstillverkning inom Life Science

• Utveckling och tillverkning av kliniskt prövningsmaterial (CTM)

• Analystjänster

Beredningstjänster
• Produkter och tjänster till sjukhus och apotek

Övrigt
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Samhällsuppdraget

• Extemporeläkemedel

• Lagerberedningar

Extempore-

läkemedel
154 miljoner 
kronor

41 %

Lager-

beredningar
225 miljoner 
kronor

59 %

Siffror från Års-och Hållbarhetsredovisning 2020
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Extempore
Extemporeläkemedel är 
läkemedel som tillverkas av 
apotek om godkända läkemedel 
inte kan användas. 

Dessa läkemedel delas in i:

• Individuellt extemporeläkemedel,
som tillverkas på beställning.

• Lagerberedning är ett 
extemporeläkemedel som 
tillverkas i större kvantiteter.

• Rikslicens är en licens för en 
lagerberedning som tillhandahålls 
i över 1 000 förpackningar per år.
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Unik kompetens

• Cirka 2 000 
extemporeläkemedel

• Fler än 250 
lagerberedningar
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CDMO
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Kommersiell tillverkningProduktutveckling Tillverkning av kliniskt 
prövningsmaterial

Vi hjälper dig – var du än är i processen

2021-04-15

Kontraktstillverkning av läkemedel i mindre serier är ett segment med ökad efterfrågan. 

Cirka 90 procent av våra kunder är svenska företag.



Produktutveckling

• Preformulering

• Analysutveckling

• Stabilitetsstudier
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Tillverkning 
av kliniskt 
prövningsmaterial

• Projektledning och 
planering

• Tillverkning av 
prövningsläkemedel 
och placebo

• QP-frisläppning

• Randomisering

• Etikettering och packning
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Kommersiell 
tillverkning
• Uppskalning

• Tech transfer

• Inköp

• Kommersiell 
tillverkning

• Etikettering och 
packning

• Frisläppning
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Berednings-
tjänster

• Cytostatikaberedning

• Iordningställande av 
läkemedel för kliniska 
prövningar

• Förfyllda sprutor
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Det säkra valetAttraktiv arbetsgivare Engagerade medarbetare

Ett samhällsuppdrag i ständig förändring

2021-04-15



Våra 

ledar-

kriterier

COACHANDE

TRANSPARENT

FEEDBACK

UTHÅLLIG
TYDLIG
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Våra 

värderingar
AFFÄRSMÄSSIG

Vi finner den bästa, mest lönsamma 

och hållbara lösningen för alla 

inblandade parter.

ANSVARSTAGANDE

Vi tar ansvar, ser helheten, håller våra 

löften och följer överenskommen tidplan.

LÖSNINGSORIENTERAD

Vi är flexibla och vågar pröva nya idéer 

– alltid med den bästa lösningen i fokus.

LYHÖRD

Vi lyssnar och för en dialog med våra 

kunder och med varandra, är öppna för 

nya idéer och finner kundanpassade 

lösningar.
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Hållbart 
företagande

• Vårt hållbarhetsarbete 
omfattar miljö, arbetsmiljö, 
socialt ansvar och ekonomi.

• Hållbart företagande är 
en självklarhet för oss och 
en integrerad del av vår 
strategi och ingår i vår 
verksamhetsutveckling. 

• Vi tar alltid ansvar för hela 
flödet och för nästa 
generation. 
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Agenda 2030

• APL arbetar med de 
17 globala målen för 
hållbar utveckling

• Vi fokuserar på de 
sex mål som är mest 
relevanta för vår 
verksamhet och där 
vi har störst möjlighet 
att påverka.

God hälsa och välbefinnande 

APLs främsta fokus är att se till att 

patienter i behov av individuella 

läkemedel får dessa levererade. Vi 

bidrar till tillgången på säkra, 

effektiva, kvalitativa och prisvärda 

läkemedel för alla. 

Hållbar energi

Till 2030 ska APL fördubbla 

förbättrings-takten vad 

gäller energieffektivitet och 

minska vår energi-

förbrukning för att minska 

koldioxidutsläppen 
Anständiga anställnings-

villkor och ekonomisk tillväxt

APL verkar för varaktig, 

inkluderande och hållbar 

ekonomisk tillväxt och heltids-

anställningar med anständiga 

arbetsvillkor. Vi arbetar 

proaktivt med arbetsmiljön och 

har en nolltolerans för 

arbetsrelaterade skador.

Hållbar konsumtion 

och produktion APL 

ska ha en ansvarsfull 

hantering av 

kemikalier och andra 

typer av avfall under 

hela deras livscykel. 

Vi arbetar för att 

minska utsläppen 

i luft, vatten och mark

Bekämpa 

klimatförändringarna 

Våra insatser för att APL 

ska vara koldioxidneutralt 

år 2030 handlar främst 

om att minska koldioxid-

utsläppen från energi 

genom att använda 

fossilfri el och fjärrvärme, 

fossilfria transporter 

Rent vatten och sanitet 

APL arbetar med att 

effektivisera vatten-

användningen och minimera 

störningar i reningsprocessen 

för att säkra vattenförsörj-

ningen i samhället. Inga 

utsläpp av farliga ämnen sker 

vid våra tillverkningsenheter.



VD

Finans HR & 

Kommunikation

QA & Compliance

IT & Digitalisering Hållbart företag Inköp & Supply

Chain Planning

Samhällsuppdraget CDMO Beredningstjänster

Utveckling & CTM Materialhantering 

& transport

Tillverkning & QC

Kvalitet och affärsstyrning

Produktlönsamhet

Effektiv leverans

Vår organisation
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Ständiga 
förbättringar en 
del av vår kultur

Åtgärda Planera

Genomföra

Följa 
upp
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Vårt kvalitetssystem 
styr hur vi arbetar

GMP

Förankrat

i företags-
ledningen

Risk-

bedömning

Ständig 

förbättring

Utbildning 

& kompetens-
utveckling

Kvalitets-

system

Processer

& system
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Förbättringsarbete 
som skapar värde

• Utveckla vår kultur

• Ledarskapsutveckling

• Ständiga förbättringar

• Medarbetarengagemang
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Vi ska göra skillnad 
för patienter med 
särskilda behov


