Nyhetsbrev 3, 2017 – Sektionen för sjukvårdsfarmaci
Genomförda aktiviteter:
EAHP Statements
Styrelsen har valt att prioritera och arbeta med sju av de 44 EAHP-statements. Sektionens aktiviteter
är kopplade till någon av dessa sju statements, vilket uppmärksammas i Nyhetsbreven framöver.

1.1 Det övergripande målet med sjukhusfarmaci är att optimera patientnytta genom att
samarbeta i multiprofessionella team, i syfte att uppnå ansvarsfull användning av läkemedel
i alla sammanhang.
2.5 Varje sjukhusapotek bör ha kontinuitetsplaner på plats i händelse av att det råder brist
på läkemedel som de upphandlar och inköper.
3.6 När iordningsställande av läkemedel sker på vårdenhet, bör en sjukhusfarmaceut
godkänna skriftliga procedurer som säkerställer att involverad personal har lämplig
kompetens.
4.8 Kliniskt farmaceutiska tjänster bör kontinuerligt vidareutvecklas i syfte att optimera
patienters behandlingsresultat.
5.2 Sjukhusfarmaceuter bör säkerställa utveckling av lämpliga kvalitetssäkringsstrategier
rörande processer för läkemedelshantering för att upptäcka fel samt identifiera prioriterade
förbättringsområden.
6.1 Utbildningsplaner för farmaceutisk grundutbildning bör innefatta arbetslivserfarenhet
från sjukhusapotek. Yrkesrollen för all hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus, inklusive
sjukhusfarmaceuter, bör integreras i utbildningsplaner för annan vårdpersonal.
6.4 Sjukhusfarmaceuter bör bedriva och publicera forskning, särskilt inom
sjukhusfarmaceutisk verksamhet. Forskningsmetodik bör ingå i sjukhusfarmaceuters
utbildningsprogram på grund- och vidareutbildningsnivå.

Strategiseminarium om sjukvårdsfarmaci 5 okt
Den 5:e oktober arrangerade sektionen ett strategiseminarium
med titeln Vård i världsklass – sjukvårdsfarmacins bidrag i
biblioteket på Apotekarsocietetens kansli. Seminariet var
välbesökt med deltagare från olika delar av sjukvårdsfarmaciSverige. Sammantaget blev strategiseminariet lyckat och
utmynnade i ett bra avstamp för fortsatt arbete kring
övergripande och angelägna frågor för sjukvårdsfarmacin.
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EAHP:s Academy seminar
Vid EAHPs Academy seminar i höstas deltog
Statement 4.8: Kliniskt farmaceutiska tjänster bör kontinuerligt
vidareutvecklas i syfte att optimera patienters
Kristina Sörensen (VGR) och Emma Wedin
behandlingsresultat.
(Region Jämtland Härjedalen) samt Jenni
Falgén (Södersjukhuset Stockholm) och Ola Nordqvist (Strama i Kalmar län).
Vi återkommer med deras återkopplingar från detta utbildnings- och utvecklingstillfälle i Wien.
Läkemedelskongressen 2017
Sektionen arrangerade en diskussion med titeln "Sjukvårdsfarmaci i morgondagens vård" på
Läkemedelskongressen den 8 nov. Diskussionsdeltagare var Astrid Forsström, läkemedelschef på
Akademiska sjukhuset, Margareta Blom, avdelningsreceptarie på Ängelholms sjukhus, Agneta Dorup,
sektionsledare sjukhusapoteket Sahlgrenska, Emma Vasell, leg sjuksköterska på Östra sjukhuset.
Diskussionen handlade om hur farmaceuterna bidrar till ökad kvalitet och patientsäkerhet i vården
och vad som krävs för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. Diskussionsdeltagarna var
överens om att receptarier i vården verkligen kan bidra med mycket kompetens inom
läkemedelshantering och läkemedelskunskap. En viktig aspekt som lyftes fram är att receptariernas
kompetens ska ses som en resurs i vården och inte bara som en avlastning för sjuksköterskorna.
Kompetensen måste tas tillvara. Utmaningarna framöver är att säkerställa att de farmaceuter som
anställs har rätt kompetens och att de får möjlighet till fortbildning under anställningstiden. Panelen
diskuterade frågan kring vilken kompetens som krävs idag och hur vi säkerställer att det framöver
finns receptarier med denna kompetens. Apotekarsocieteten sågs som en möjlig aktör för att säkra
kompetensförsörjningen framöver. Viktigt är också att föra en diskussion med företrädare för
receptarieutbildningen för att säkra att de receptarier som utexamineras framöver har den
kompetens som efterfrågas.

Kommande aktiviteter:
EAHP-kongress i Göteborg, 21-23 mars 2018
EAHP bjuder in till den 23: e EAHP-kongressen den 21-23 mars 2018 i Göteborg med temat " Hospital
pharmacists – Show us what you can do!". Det vetenskapliga programmet är relevant för dig som är
intresserad av sjukvårdsfarmaceutiska frågeställningar. Sektionen för sjukvårdsfarmaci är Sveriges
representant i EAHP och kommer att vara representerade på kongressen och stå i
Apotekarsocietetens monter. Kom och hälsa på oss!
Ett urval av 2018 års aktiviteter inom sjukvårdsfarmaciområdet:
•
•
•
•
•
•
•
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Temakväll om kvalitetsgranskning av läkemedelshantering. TBD (våren -18)
ESCP Workshop Optamizing use of oral cancer drugs, Reykjavik 19-20 feb
EAHP kongressen, Göteborg, 21-23 mars
Landstingsapotekarnätverksmöte, 14-15 maj, Karlskrona
Apotekarsocietetens fullmäktige, 25-26 maj
ESCP Symposium on Clinical Pharmacy, Belfast, 24-26 okt
Temadag Praktisk forskning, TBD (hösten -18)

•
•

ASHP Midyear Clinical Meeting, Anaheim, Kalifornien 2–6/12
Academy seminars, sep-okt. I år om TDM och Medicines shortages. Vi återkommer
om när och hur och vart du kan vända dig om du önskar anmäla ditt intresse för
att delta.

Styrelsen önskar God Jul och på återseende 2018!
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