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Sektionen för sjukvårdsfarmaci 

Nyhetsbrev 3 2015 

Vi ses väl i november?! 

Årets läkemedelskongress har i år ett väldigt intressant program. Det är inte lätt att välja bland alla spännande 

föreläsningar och debattpunkter, men här är ett förslag som kanske kan passa dig som är intresserad av 

sjukvårdsfarmaci och läkemedelsfrågor. 

9 november 

9.00-10.00 Sverige som Life Science-nation 

10.30-11.10 Framtidens apotek, Anders Nyberg, VD, Apotek Hjärtat; Johan Wallér, VD, SAF; Lars Berge-

Kleber, vice. ordf. HSO 

11.15-12.00 Pharmaceutical services a European/International perspective, Jamie Wilkinson, PGEU 

13.00-13.40 Serialisering/e-verifikation – hur påverkas distributionen?  

Åsa Brümmer, kvalitetschef, Tamro 

13.45-14.30 Serialisering/e-verifikation – hur förbereder sig apoteken?  

Vilken nytta ger det på apoteken och för patientsäkerhet?, Robert Svanström, SAF 

15.00-16.30 Den verkliga vinsten med generikareformen 

– utifrån ekonomiskt-, patientsäkerhets- och användarperspektiv 

10 november 

9.00-10.00 Professioner i samverkan 

Huvudtalare – Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister 

10.30-11.10 Varför ökar antibiotikaresistensen i Sverige?, Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten 

11.15-12.00 Nya läkemedel i Hepatit C behandling, Ola Weiland, Infektionskliniken, KS, Huddinge 

13.00-13.40 Ordnat införande av läkemedel – Varför är det viktigt?, Sofia Wallström, TLV, Anders Blanck, LIF, 

medverkande, LV 

13.45-14.30 Ordnat införande av läkemedel – Hur får vi detta att hända? Paneldebatt:, Sofia Wallström, TLV, 

Anders Blanck, LIF, medverkande, LV 

15.00-15.40 Läkemedelsbehandling för sjuka äldre – inom utvalda terapiområden 

Ulrika Gillespie, Landstinget i Uppsala län 

15.45-16.30 GPP i Sverige och EAHP statements inom Sjukvårdsfarmaci 

För att ta del av hela programmet så gå in på hemsidan; www.lakemedelskongressen.se  

http://www.lakemedelskongressen.se/
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EAHP Academy seminar 

EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) anordnade ett akademisk seminarium om medicines 

reconciliation (läs enkla läkemedelsgenomgångar) i Zagreb Kroatien i september. Två deltagare per land från 

ett trettiotal europeiska länder representerade sin nation i syfte att sprida informationen från seminariet i sitt 

hemland. En gemensam definition om medicines reconciliation togs fram samt en SOP (Standard Operating 

Procedure) om tillvägagångssättet. Sektionen för sjukvårdsfarmaci skickade de två kliniska apotekarna Malin 

Österberg, Landstinget i Södermanland och Marie Lindskog, Region Östergötland. Onsdagen den 18 november 

kl 17-20 kommer de att presentera arbetet på ett kvällsseminarium på Wallingatan. 

 

Medlemsaktivitet 24 september 
 
Sten-Erik Öhlund föredrog på en uppskattad medlemsaktivitet den 24/9 med temat ”Apoteken en viktig aktör 

inom eHälsa”. Sten-Erik redogjorde för historiken med e-recept och varför det gick så bra med en spaning på 

andra områden där dylikt samarbete krävs för att lyckas. Vidare berättade han om trender för apotekens roll 

inom eHälsa och den stora potential som finns inom slutenvården för bättre läkemedelshantering med hjälp av 

e-stöd. Många frågor och funderingar restes bl. a. om SFTI-standarder och eventuella legala hinder på vägen. 

Medlemskvällen avslutades med mingel över ett glas dricka och tilltugg. 

 

 

Föredraget spelades in och detta, liksom Sten-Eriks presentationsbilder återfinns inom kort via inloggning på 

hemsidan. 

 

Årsmöte 2015  

Den 1 december är det årsmöte och vår ordförande, Sari Frigård, uppmanar alla att vara med. Mötet kommer 

även i år att hållas via nätet och information och dokument kommer att skickas ut per mejl till medlemmarna i 

god tid innan mötet.   

 

 



 

Apotekarsocieteten  |  BESÖKSADRESS Wallingatan 26 A, Stockholm  |  UTDELNINGSADRESS Box 1136, 111 81 Stockholm  | www.apotekarsocieteten.se   

TELEFON 08-723 50 00  |  FAX 08-20 55 11  |  E-POST info@apotekarsocieteten.se  |  BANKGIRO 728-8129  | ORGANISATIONSNUMMER 802000-1577 

Upphandling läkemedelsförsörjning Region Skåne 

Region Skåne är först ut av de stora regionerna att upphandla läkemedelsförsörjning för andra gången. 

Förfrågningsunderlaget har varit ute på en remissrunda hos potentiella intressenter och uppdraget är tänkt att 

omfatta försörjning av läkemedel och läkemedelsnära produkter, läkemedelsservice och vätskevagnsservice. 

Under avtalstiden kan ytterligare tjänster tillkomma. Annonsering av upphandlingen är planerad till slutet av 

oktober 2015. Det nya avtalet ska träda ikraft 170901. 

 

Ny bok   

Practical Pharmaceutics är en nyutkommen bok som ger läsaren viktig kunskap om hur framförallt 

extemporeläkemedel bör formuleras, tillverkas, kontrolleras, förpackas, transporteras, iordningssställas och 

slutligen användas av patient. Den innehåller praktiska exempel och är baserad på nuvarande europeisk 

lagstiftning. Boken vänder sig både till den kliniska farmaceuten som behöver hitta extemporelösningar för 

patienten, extemporeapotek/sjukhusapotek men också i viss mån t.ex. mindre läkemedelsföretag. 

Boken finns tillgänglig som e-bok från förlaget Springers hemsida (se länk nedan) och man kan köpa hela 

boken eller enstaka kapitel. Den går också att beställa i pappersform från t. ex. Bokus. 

Arbetet med boken har utförts av författare från hela Europa inklusive Sverige med stöd från EAHP samt 

holländska KNMP och NVZA. 

http://www.springer.com/gp/book/9783319158136  

http://www.bokus.com/bok/9783319158136/practical-pharmaceutics/  

 

 
 
Utbildnings- och temadagar 2016  
 
Sektionen planerar preliminärt att genomföra en utbildningsdag den 26 maj om läkemedelshantering utifrån 
SOSFS 2000:1. (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 
sjukvården). Den 24 november blir det en temadag om läkemedelsförsörjning på liknande sätt som genomförts 
de senaste åren. Mer information kommer längre fram.  
 

http://www.springer.com/gp/book/9783319158136
http://www.bokus.com/bok/9783319158136/practical-pharmaceutics/

