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Sektionen för sjukvårdsfarmaci 
Nyhetsbrev 2 2015 
 

 

Certifiering i klinisk farmaci 

 

Sektionen vill gratulera Per Nydert från Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm respektive 

Malin Kuno Edvardson från landstinget Sörmland, som genomgått certifiering i klinisk farmaci 

med godkänt resultat den 20:e maj. 

 

Certifieringen riktar sig till personer som arbetar med patientnära klinisk 

farmaci/läkemedelsgenomgångar och syftar till att utgöra en kvalitetsgaranti för gedigen 

kunskap och erfarenhet inom detta område. Grundkrav för att kunna ansöka om certifiering är 

apotekarexamen eller farmacie magisterexamen motsvarande 240 hp plus yrkeslegitimation 

som apotekare eller receptarie. Vidare krävs relevant vidareutbildning i patientnära klinisk 

farmaci motsvarande sammanlagt minst två månaders heltidsstudier samt yrkeserfarenhet av 

klinisk farmaci i ett vårdsammanhang motsvarande sammanlagt minst sex månader heltid. 

Yrkeserfarenheten ska inkludera läkemedelsgenomgångar, patientintervjuer och erfarenhet av 

svensk sjukvård. 

 

Ansökan om certifiering utgörs av en samling dokument som ska spegla såväl teoretiska 

kunskaper, praktisk färdighet som professionell mognad. Den, som via sin ansökan, bedöms ha 

relevanta kunskaper för att bli certifierad kallas därefter till en muntlig intervju och 

examination. 

 

Höstens omgång av certifiering i klinisk farmaci äger rum 18:e november och sista 

anmälningsdag är 1:a oktober. Ansökningshandlingar och ytterligare information om 

certifieringen i klinisk farmaci kommer att finnas på sektionens hemsida: 

http://www.apotekarsocieteten.se/sektioner-kretsar/sektioner/sjukvardsfarmaci/ 

 

EAHP Statements nu i svensk översättning 

 

Europeiska sjukvårdsfarmaciföreningen (EAHP) arbetade under våren 2014 fram statements 

som en målbild för sjukvårdsfarmacin i Europa. De är framtagna genom en lång process där alla 

medlemsföreningar tillsammans med patient- och professionsorganisationer gemensamt 

formulerat, diskuterat och röstat fram de viktigaste punkterna att sträva efter framöver.  

 

Styrelsen för Sektionen för sjukvårdsfarmaci har gjort en svensk översättning av dessa 

statements för att kunna använda dem som stöd vid diskussioner om målbilden både inom 

professionen och med andra intressenter. Nu finns dessa statements i en trycksak som 

distribueras till alla medlemmar i dagarna. Använd den som stöd i att se vad vi behöver arbeta 

med för att nå målbilden!  

 

Styrelsen kommer att jobba vidare med statements och de kommer att diskuteras på en punkt 

under kommande Läkemedelskongress. Vi ser dem som viktiga uttalanden med tydliga mål. 

Inom vissa områden har vi redan kommit en bra bit, medan det återstår mycket att arbeta med 

inom andra. Vi kommer även använda statements som stöd för att förtydliga det arbete som vi 

gör när vi diskuterar med olika intressenter. Återkoppla gärna tankar, funderingar och 

kommentarer till styrelsen! 
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EAHP Academy Seminars 

 

Genom vårt medlemskap i EAHP har vi möjlighet att få inbjudan till så kallade Academy 

Seminars som anordnas varje år med olika teman. Det är högklassiga fördjupande seminarier 

om olika teman inom sjukvårdsfarmacin.  

 

Årets seminarium hålls i september i Zagreb med titeln From medication reconciliation to 

medicines optimisation. Tidigare i våras gick vi ut och frågade om intresse för att åka och det blir 

Malin Österberg och Marie Lindskog som representerar Sverige. De kommer att sprida 

kunskaperna de får med sig under t.ex. någon workshop. Vi önskar dem en intressant 

fördjupning och hoppas få ta emot inspiration för framtida utveckling! 

  

Temadag Patientindividuell försörjning 

 

Den 4 juni anordnade Läkemedelsakademin tillsammans med Sektionen för sjukvårdfarmaci en 

temadag om patientindividuell läkemedelsförsörjning. Detta var den tredje temadagen som på 

olika sätt berör de förändringar som svensk sjukvårdsfarmaci är mitt uppe i och dagen hade 

lockat ca 60 deltagare.  

 

Förmiddagen inleddes med en mycket intressant presentation av hur läkemedelsförsörjningen, 

som i väldigt hög grad är patientindividuell, ser ut på ett universitetssjukhus i Hamburg. 

Därefter fick vi en inblick i hur läget är i Norge och slutligen beskrev Marie Rasmuson och 

Gunilla Rosquist hur planerna för de närmsta åren ser ut i VGR när det gäller patientindividuell 

försörjning. Under eftermiddagen berättade Anne Hiselius och Anna Hardmeier om Jönköpings 

arbete med självmedicinering, d.v.s. att låta vissa patienter använda sina egna läkemedel även 

när de är inlagda på sjukhus. Helena Palm från SKL informerade övergripande om vad de jobbar 

med när det gäller den infrastruktur som krävs när det gäller bl.a. information och juridik. 

Tomas Wennebo från GS1 avslutade dagen genom att visa hur olika former av streckkoder kan 

användas för att öka säkerheten och spårbarheten i läkemedelskedjan. Johanna Wikman gjorde 

ett lysande jobb som moderator och växlade elegant mellan svenska och engelska. 

 

Medlemskväll 24 september 

 

Medlemskväll på Wallingatan i Stockholm den 24 september om e-handel och patientsäkerhet 

med föredrag av Sten-Erik Öhlund följt av diskussion/frågestund och mingel med dricka och 

fralla. Mer information och anmälan kommer efter sommaren. 

 

Stipendier 

 

Tänk på att det finns stipendier att söka hos Apotekarsocieteten! Aktuellt just nu är stipendier 

för deltagande i Läkemedelskongressen, men självklart går det att söka även för andra 

aktiviteter. Mer information finns på http://www.apotekarsocieteten.se/stipendier-och-

priser/vara-stipendier/ 

 

 


