
Läkemedelsvärlden söker 
medicinjournalist/redaktör 
 

 

Läkemedelsvärlden söker en medicinjournalist/redaktör. 

  

Om Läkemedelsvärlden 

Läkemedelsvärlden.se är en nyhetssajt som ges ut av, men är redaktionellt oberoende från, 

Apotekarsocieteten. Sajten riktar sig till professionella inom läkemedelsområdet, exempelvis 

farmaceuter, forskare, läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal, samt till 

myndighetspersoner, politiker och en intresserad allmänhet. ”Läkemedel” utgör den röda tråden i 

vår nyhetsbevakning, vilken omfattar alltifrån läkemedelsanvändning och nya forskningsrön till 

tillverkning, prissättning och politiken som omgärdar läkemedelsområdet. Läkemedelsvärldens 

oberoende ställning möjliggör en objektiv och kritisk granskning och bevakning av hela 

läkemedelsområdet, 

Redaktionen är belägen i Apotekarsocietetens fina lokaler på Wallingatan i centrala Stockholm. 

Om tjänsten 

Vi söker en driven och självständig medicinjournalist/redaktör med såväl journalistisk som 

medicinskt vetenskaplig grundkompetens med vana att arbeta redaktionellt. Som 

medicinjournalist/redaktör hos oss bevakar du allt som har med läkemedel att göra och skriver 

om det senaste från forskningsfronten, om läkemedelsindustrin, om apoteksbranschen, om 

politiken som omger läkemedel och om vården där läkemedel används. Arbetet på redaktionen 

innefattar att skriva snabba nyheter och notiser, längre texter och blogginlägg samt att göra 

intervjuer. Vi använder webbpubliceringsverktyget Wordpress och ser gärna att du har erfarenhet 

av detta eller av liknande publiceringsverktyg. 

Om dig 

Både en journalistutbildning och relevant naturvetenskaplig utbildning, gärna inom 

livsvetenskaperna (life science), krävs för arbetet. Du har koll på läkemedel vad gäller forskning, 

de myndigheter och den politik som omger dem, eller ambitionen att snabbt lära dig branschen. 

Du är en prestigelös och kreativ person som alltid har ett granskande öga och som gillar att 

arbeta i nyhetstempo. Du letar efter samband som inte är uppenbara, du fascineras av forskning 

men vet också när det är dags att vara lite extra frågande. Du har en känsla för nyheter och en 

god journalistisk kompass och du trivs med att skriva snabba notiser liksom längre nyhetstexter 

och reportage. Du är mycket självständig och analytisk och vill vara med och vidareutveckla 

Läkemedelsvärlden.se som en tongivande nyhetskanal inom läkemedelsområdet. Erfarenhet av 

att producera rörligt materiel i Adobe Premiere är meriterande. 

http://www.lakemedelsvarlden.se/


Omfattning: heltid 

Start: omgående, eller enligt överenskommelse 

Plats: Wallingatan 26A, Stockholm 

Lön: Enligt överenskommelse 

Är du intresserad? För att söka tjänsten, mejla Ingrid Helander 

på ingrid@lakemedelsvarlden.se och bifoga ett personligt brev samt CV. Märk din mejlansökan 

med ämnesraden Medicinjournalist. Arbetsprover behövs inte i detta skede. Sista ansökningsdag 

är den 5 mars 2018. Ansök redan i dag, intervjuer kommer att ske löpande. 

Har du några frågor kontakta: 

Ingrid Helander, chefredaktör, 076-535 55 28, ingrid@lakemedelsvarlden.se 

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten, 08-723 50 61, karin.meyer@apotekarsocieteten.se  

  

Välkommen med din ansökan! 

  

Om Apotekarsocieteten 

Apotekarsocieteten har ca 5 300 medlemmar och är en ideell förening för alla som är 

intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi 

främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med 

aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla 

professionsgränser. Apotekarsocieteten består av fjorton vetenskapliga sektioner, fem 

intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar 

föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Det helägda dotterbolaget 

Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning 

inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut Läkemedelsvärlden.se och böcker inom 

läkemedelsområdet. 
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