Nyhetsbrev 1, 2017 – Sektionen för sjukvårdsfarmaci
Sektionens årsmöte 2016
Stort tack till alla som deltog i sektionens årsmöte i december; 57 medlemmar röstade vilket är en
avsevärd ökning sedan föregående år.
Styrelsen ser likadan ut som föregående år. Valberedningen har ej lyckats finna en ordförande varför
posten är vakant; dock ser styrelsen det som viktigt att denna post till kommande år skall tillsättas.
Valberedningen består av Sofia Jonsson (sammankallande) och Karin Lindgren.

E-verifikation
Arbetet fortgår med att införa e-verifikation i Sverige och EU. Frågor finns fortfarande kring var
utcheckning av läkemedelsförpackningar till sjukhus skall ske, vilket diskuteras bl.a. inom EAHP.
Marie Rasmuson, VGR, bevakar frågan via EAHP för sektionen.

EAHP i Göteborg, 21-23 mars 2018
Den stora europeiska sjukvårdsfarmaceutiska kongressen som EAHP arrangerar kommer 2018 att gå
av stapeln i Göteborg på Svenska Mässan. Sektionsstyrelsen arbetar med ett program för att visa upp
svensk sjukvårdsfarmaci. Under kongressen finns möjlighet att delta med abstract inom en rad
kategorier och det vore fantastiskt kul om Sverige även inom detta område kunde visa upp svensk
sjukvårdsfarmaci. Det går bra att skicka in abstract t.o.m. 15 oktober 2017. Kontakta gärna Ulrika
Gillespie i styrelsen om du har frågor kring detta: ulrika.gillespie@akademiska.se

CTF, Common Training Framework
EAHP har startat ett CTF-projekt, som syftar till att hitta ett gemensamt ramverk för utbilding inom
klinisk farmaci i Europa som är en överenskommelse om kompetens, kunskaper och färdigheter som
krävs för av kliniska farmacuter. Detta skall kunna leda till öka kvalitet på vården samt ökad
rörligheten på arbetskraft. Projektet rullar på under våren och hanteras från sektionen av Matts
Balgård och Tommy Eriksson. Med tanke på detta arbete avvaktar vi med fler certifieringar i klinisk
farmaci tills CTF-arbetet är klart.
Här hittar du mer om CTF: http://www.hospitalpharmacy.eu/general-information/

Konferenser inom sjukhusfarmaciområdet under 2017
Läkemedelsriksdagen
Tema: Hur värdesätter vi medicinska resultat?
https://www.lakemedelsakademin.se/seminariersymposier/lmr/
EAHP congress, Cannes 22-24 mars
EAHP arrangerar en årlig kongress som i år äger rum i Cannes 22-24 mars. EAHP-kongressen och
tillhörande mässa drar i storleksordningen 3500 besökare och spänner över alla områden av
sjukvårdsfarmaci.
OBS! Lägre avgift vid anmälan t.o.m. 31 januari.
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www.eahp.eu
FIP PSWC, 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017, Stockholm 21-24 maj
Tema: Future Medicines for One World
http://www.fip.org/pswc2017/
FIP World Congress on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Seoul, 10-14 sep
FIP (Fédération Internationale Pharmaceutique) är den internationella federationen för nationella
farmaciorganisationer. FIP arrangerar en stor årlig kongress som i år är förlagd till Soeul, Sydkorea.
FIP-kongressen omfattar alla områden av praktisk farmaci och farmaceutisk vetenskap och är därmed
väldigt generell.
www.fip.org
Läkemedelskongressen, 7-8 november, Stockholm
Apotekarsocietetens egen kongress.
ASHP Midyear Clinical Meeting, Orlando, Florida, 3-7 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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