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Nyhetsbrev 1, 2016 – Sektionen för sjukvårdsfarmaci 

Sektionens årsmöte 2015 

Sektionens årsmöte via e-post i december hade 35 deltagande medlemmar, vilket är en liten ökning 

från föregående år. Inga särskilda frågor utöver ordinarie punkter stod på agendan. Ordförande Sari 

Frigård avgick och Zahra Shah-Shahid valdes in som ny ledamot i styrelsen. Zahra är ansvarig för 

farmacitjänster inom Apoteket AB. Trots omfattande arbete hade valberedningen inte lyckas finna 

någon ny ordförandekandidat varför denna post är vakant. Styrelsen kommer att fördela ordförandes 

uppgifter mellan sig tills en ny ordinarie ordförande kan väljas. 

Johanna Wikman och Johanna Orraryd valdes att representera sektionen vid Apotekarsocietetens 

fullmäktige i Uppsala 20–21 maj. Eva Einarson lämnade valberedningen, som för 2016 utgörs av 

Gunilla Englund (sammankallande) och Sofia Jonsson. 

Certifieringen i klinisk farmaci 

Srebrenka Dobric från Region Gävleborg har certifierats i klinisk farmaci vid höstens 

examinationstillfälle den 18/11. Hon är därmed den åttonde certifierade farmaceuten i Sverige. De 

övriga sju är Jeanette Jonsson, Malin Kuno Edvardson, Marie Lindskog, Per Nydert, Bettina Pfister, 

Eva Rickhag och Malin Österberg. 

Utifrån den samlade erfarenheten från hittills genomförda certifieringar har sektionsstyrelsen 

beslutat att initiera en översyn av certifieringen i klinisk farmaci för att utvärdera om nuvarande 

bedömningskriterier eventuellt behöver justeras för att fortsatt säkerställa att certifieringen mäter 

rätt kompetenser och är relevant för målgruppen. Detta arbete kommer att genomföras under 

våren.  

E-verifikation 

Sektionen har konsulterats angående e-verifikation, vilket är ett omfattande europagemensamt 

arbete via ett EU-direktiv för att minska risken för att förfalskade läkemedel skall komma in i 

försörjningskedjan. Det nationella arbetet behandlar i nuläget bl.a. var s.k. utcheckning av 

läkemedelsförpackningar ska ske, där olika tolkningar finns såsom huruvida dessa skall göras av 

avdelningssköterskan eller vid leveransen till avdelningsförrådet. 

Reseskildring från EAHP, Zagreb, Kroatien 

I september 2015 anordnade EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) ett akademiskt 

seminarium med temat medicines reconciliation (läs enkla läkemedelsgenomgångar). Två personer 

per land från ett trettiotal europeiska länder representerade sin nation i syfte att sprida 

informationen från seminariet i sitt hemland. Vi hade förmånen att representera Sverige och resan 

gick till Zagreb i Kroatien.  

 

Under två dagar hölls ett fullspäckat program. Programmet bestod bl.a. av föreläsningar och 

workshops som belyste medicines reconciliation, vad det innebär och hur man kan jobba med detta. 
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Föreläsarna kom från Storbritannien, Nederländerna, Frankrike samt Sverige. Det var Ulrika Gillespie 

och Tommy Eriksson, två frontfigurer inom klinisk farmaci, som föreläste från Sverige.  Bl.a. lyftes 

strukturerade patientintervjuer samt LIMM-modellen (Lund Integrated Medicines Management). 

 

Vi insåg att Sverige ligger ganska långt fram i utvecklingen av klinisk farmaci, jämfört med många 

andra länder i Europa, vilket är jätteroligt. Många av arbetssätten som togs upp under dagarna ingår 

redan i vår yrkesutövning och i den svenska lagstiftningen om läkemedelsgenomgångar (SOSFS 

2012:9). Det kändes väldigt värdefullt att diskutera detta med europeiska kollegor och det finns alltid 

saker som vi kliniska apotekare kan utveckla och bli ännu bättre på. Under sista dagen arbetades det 

med att ta fram en gemensam SOP (Standard Operation Procedure) för tillvägagångsättet av 

medicines reconciliation samt att definiera begreppet. Det här arbetet är inte klart inom EAHP ännu, 

men vi bevakar det och kommer att sprida det vidare här i Sverige när så blir aktuellt.  

 

Väl hemma i Sverige har vi spridit informationen från seminariet i våra respektive hemlandsting, 

d.v.s. Region Östergötland och landstinget Sörmland. Resan till Kroatien har även lett till att 

kunskapsutbyte inletts mellan de kliniska apotekarna i våra båda landsting. För vidare spridning har vi 

i samråd med sjukhusfarmacisektionen beslutat att inte genomföra något enskilt seminarium kring 

dagarna i Zagreb, men vi bevakar det fortsatta arbetet inom EAHP med SOP:en. Är ni intresserade av 

att höra mer om detta är ni varmt välkomna att höra av er till någon av oss!  

 

 

Marie Lindskog, Leg. Apotekare, mag. 

Klinisk farmaci 

marie.lindskog@regionostergotland.se 

Region Östergötland 

 

Malin Österberg, Leg. Apotekare, mag. 

Klinisk farmaci 

malin.osterberg@dll.se 

Landstinget Sörmland 

 

 

 

 

 

Marie Lindskog, Ulrika Gillespie och Malin 

Österberg utanför Sankt Markus kyrka i centrala 

Zagreb. 
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Konferenser inom sjukhusfarmaciområdet under 2016 

Läkemedelsriksdagen, Stockholm 15 mars 

Tema: Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård. 

www.lakemedelsakademin.se/seminariersymposier/lmr/  

EAHP Congress, Wien 16–18 mars 

EAHP arrangerar en årlig kongress som i år äger rum i Wien 16–18 mars. EAHP-kongressen och 

tillhörande mässa drar i storleksordningen 3000 besökare och spänner över alla områden av 

sjukvårdsfarmaci.  

www.eahp.eu  

Landstingsapotekarnätverksmöte, Göteborg 16–17 maj 

Årlig nätverkskonferens för landstingsanställda farmaceuter. 

ESCP Workshop om följsamhet i Basel 10–11 juni 

FIP World Congress on Pharmacy, Buenos Aires, 28 aug–1 sep 

FIP (Fédération Internationale Pharmaceutique) är den internationella federationen för nationella 

farmaciorganisationer. FIP arrangerar en stor årlig kongress som i år är förlagd till Buenos Aires. FIP-

kongressen omfattar alla områden av praktisk farmaci och farmaceutisk vetenskap och är därmed 

väldigt generell.  

www.fip.org  

ESCP Symposia on Clinical Pharmacy, Oslo, 5–7 oktober 

ESCP (European Society of Clinical Pharmacy) är den europeiska intresseföreningen för klinisk 

farmaci. ESCP arrangerar en årlig kongress på hösten som i år äger rum i Oslo 5–7 oktober. ESCP-

kongressen drar runt 500 besökare och är fokuserad på klinisk farmaci. Årets tema är ”Clincal 

Pharmacy tackling inequalities and access to health care”. 

www.escpweb.org  

Läkemedelskongressen, 8–9 november 

Apotekarsocietetens egen kongress äger i år rum på Quality Hotel Globe i Globenområdet, 

Stockholm. 

ASHP Midyear Clinical Meeting, Las Vegas, 4–8 december 

ASHP (American Society of Health-System Pharmacy) är den amerikanska motsvarigheten till EAHP. 

ASHP Midyear Clinical Meeting är med sina drygt 20000 besökare världens största 

sjukhusfarmacikonferens. Denna konferens spänner över alla områden av sjukhusfarmaci. 

Kongressen har en tydlig amerikansk profil men är av intresse även för icke-amerikaner. 

www.ashp.org  
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