Nyhetsbrev nr 1, 2018 – Sektionen för Sjukvårdsfarmaci
Ny styrelse
Efter årsmötet 2017 ser styrelsen ut som följer:
Ordförande: Matts Balgård.
Ledamöter: Johanna Wikman, Magnus Munge, Ulrika Gillespie, Annika Behre, Johanna Orraryd, Zahra
Shah-Shahid, Jamal Feghhi.

EAHP-kongress i Göteborg, 21-23 mars 2018
Välkomna att besöka sektionen i Apotekarsocietetens monter på EAHP-kongressen. Styrelsen
planerar en get together efter programmet på torsdagen, den 22/3. Håll utkik efter mer info som
kommer!

EAHP:s Academy seminar 2017

Prioriterad statement 4.8: Kliniskt farmaceutiska tjänster bör

kontinuerligt vidareutvecklas i syfte att optimera patienters
Vid EAHPs Academy seminar i höstas deltog Kristina
behandlingsresultat.
Sörensen (VGR) och Emma Wedin (Region Jämtland
Härjedalen) samt Jenni Falgén (Södersjukhuset Stockholm) och Ola Nordqvist (Strama i Kalmar län).
Här följer deras sammanfattningar om dagarna.

European Association of Hospital Pharmacy (EAHP)
Academy Seminar Vienna 2017: Antibiotic Stewardship for Beginners
Under två dagar i månadsskiftet september/oktober befann sig ca 60 apotekare från flertalet
länder i Europa på plats i Wien för att medverka i EAHP:s seminarium om antibiotic stewardship
(ABS). Från Sverige åkte Jenni Falgén, klinikapotekare på SÖS och Ola Nordqvist, Strama-apotekare
i Landstinget i Kalmar län. På förmiddagarna hölls det inspirerande föreläsningar om olika typer av
interventioner för att förbättra antibiotikaanvändning i hälso- och sjukvården i flera olika länder.
På eftermiddagarna hölls det work shops, dels kring implementering av arbetssätt, och dels kring
regelrätta patientfall.
Antibiotic stewardship är ett tvärprofessionellt arbetssätt som syftar till att främja en rationell
antibiotikaanvändning. Det är en stark rekommendation från bland annat CDC (The Centre of
Disease Control and Prevention) att alla sjukhus bör ha ett ABS-team och i Sverige ingår detta i
Stramas arbete. Onödiga förskrivningar, suboptimal användning och bristande följsamhet till
riktlinjer var bara några exempel på utmaningar som diskuterades. Seminariet gav inspiration,
kunskap och verktyg till hur förbättringsarbete kring detta kan initieras.
Troligtvis blir det en uppföljning med ett liknande tema på EAHP:s seminarium om något år, men
redan nu har Jenni och Ola kunnat använda sig av informationen som de fick till sig på årets
seminarium. Jenni har under hösten börjat engagerat sig i Södersjukhusets lokala Strama-arbete,
varit med i uppstarten av urologklinikens antibiotikaronder och även delat med sig av sina
erfarenheter från Wien till övriga landstingsapotekare inom SLL och Ola har väckt diskussionen kring
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apotekarens uppdrag och roll inom Stramas arbete på ett nationellt plan och påbörjat ett strategiskt
arbete vad gäller antibiotikamål och återkoppling av antibiotikastatistik på sjukhusen i Kalmar län.
Jenni Falgén och Ola Nordqvist

European Association of Hospital Pharmacy (EAHP)
Academy Seminar Vienna 2017: Hospital Pharmacy Practice Research – Scientific Quality
Vi är två kliniskt verksamma apotekare, Emma Wedin och Kristina Sörensen, som i höstas deltog i
EAHP:s välarrangerade tvådagarsseminarium i den vackra staden Wien. Emma arbetar som
klinikapotekare i Östersund (Region Jämtland Härjedalen), inom medicin-/infektion och inom
primärvård. Kristina arbetar i Västra Götalandsregionen, som klinikapotekare på medicinkliniken
på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal.
Syftet med seminariet var att ge oss sjukhus-/klinikapotekare användbar kunskap och verktyg som
förbättrar möjligheterna för oss att medverka i och påverka aktiviteter inom den egna
verksamhetens forskning och verksamhetsutveckling. EAHP har även tidigare noterat önskemål
och behov av att stärka kunskapen på området, inte minst då arbetet med
läkemedelsgenomgångar och andra kliniska uppgifter för apotekare ökar. I och med detta ökar
behovet både av att kunna ta till sig, tolka och använda forskning kring klinisk farmaci, men även
att själv aktivt kunna delta i den egna verksamhetens forskning, projekt och utveckling på olika
nivåer.
Efter föreläsningar om ”Att formulera en frågeställning”, ”Studiedesign och utfallsmått” och
”Kvalitativ forskning” fick vi träna på just detta i form av en första workshop. Varje grupp arbetade
med att ta fram en egen frågeställning; alla på samma huvudtema (i detta fall ”adherence till nya
orala antikoagulantia”). Peer reviewing från de andra deltagarna, och ledning och feedback av
föreläsarna gav träning i att både ge och ta emot konstruktiv kritik. Det är verkligen nyttigt att
påminnas om vikten av ett riktigt grundligt förarbete för forskning. – Varför behövs vår forskning
över huvud taget? Vad är frågeställningen? Hur ska vi besvara frågeställningen och hur ska vi
genomföra studien? Håll det enkelt!
Dag två började med en uppfräschning av statistiska faktorer och fallgropar samt en inspirerande
föreläsning om medicinetiska aspekter. Ett råd här var att kontakta sin lokala etikprövningsnämnd
hellre en gång för mycket än för lite, och i god tid. Inte minst inför studentprojekt, om man är det
minsta osäker på om etiskt godkännande krävs.
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Vi återupptog arbetet med att fastställa och presentera projektplan för varandra i grupperna. En
lärorik, om än frustrerande uppgift var sen att varje grupp fick agera etikprövningskommitté och
granska en annan grupps projektplan, och vice versa.
Ulrika Gillespie gav i sin presentation konkreta exempel på hur forskning inom klinisk farmaci kan
ser ut i verkligheten, och hur misstag kan vändas till något att lära sig av. Ulrika beskrev även den
stora pågående studien MedBridge, som kommer bli väldigt intressant att följa för oss som arbetar
inom den kliniska farmacin.
Sammanfattningsvis var detta ett intressant och lärorikt akademiskt seminarium/konferens. Det
var givande att få träffa apotekare från andra länder i Europa. Vissa moment i workshoparna
försvårades av bristande kunskaper i engelska hos en del och utbytet hade varit större om
kommunikationen varit lättare.
Emma Wedin och Kristina Sörensen

Academy seminar 2018
Detta år planeras följande Academy seminar, i Warszawa, Polen, 18-21 oktober:
1. Therapeutic drug monitoring as a tool for therapy optimization
2. Medicines Shortages – Coping and Unraveling Supply Chain disruptions
Du är varmt välkommen att kontakta styrelsen om du är intresserad av att delta i årets seminars.
EAHP står för uppehälle, mat och seminarier. Resa bekostas av deltagarna själva.
Mer information om detta kommer i ett senare utskick.
//Styrelsen för Sjukvårdsfarmacisektionen
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