
Apotekarsocieteten och Sektionen för sjukvårdsfarmaci bjuder in till 
strategiseminarium

Vård i världsklass – sjukvårdsfarmacins bidrag
Europeiska målbilder 

Hantering och användning av läkemedel är en av de vanligaste insatsfaktorerna  i  
en modern sjukvård. En god sjukvårdsfarmaci är därmed en viktig komponent i en 
högkvalitativ vård.  

Efter omregleringen av apoteksmarknaden har sjukvårdshuvudmännen utvecklats till de aktörer som primärt formar 
sjukvårdsfarmacin i Sverige. Med denna roll följer ett ansvar för att bevaka och driva viktiga övergripande frågor för 
sjukvårdsfarmacin som bransch, tex kompetensförsörjning i framtiden och kvalitetsstandarder. På såväl europeisk som  
global nivå pågår ett arbete att implementera standarder för god sjukvårdsfarmaci (EAHP statements on Hospital Pharmacy),  
många av dem med relevans och bärighet för Sverige.

Sektionen för sjukvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten är Sveriges representant i EAHP (European Association of Hospital 
Pharmacists) och därigenom språkrör för svensk sjukvårdsfarmaci på europabasis.

Du inbjuds härmed att medverka i ett strategiseminarium för utvalda nyckelpersoner inom svensk sjukvårdsfarmaci och svensk 
hälso- och sjukvård. Syftet är att diskutera strategiska framgångsfaktorer och standarder och forma en gemensam målbild för 
sjukvårdsfarmacins bidrag till en vård i världsklass. Vi hoppas att Du kan och vill prioritera detta möte då vi ser Din  medverkan  
som mycket angelägen. 

Program
✚✚ Framtidens sjukvårdsfarmaci, Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet
✚✚ Värdet av standarder, Erik Eklund, chef för omvärldsbevakning och dialog Swedish Standard Institute
✚✚ Sjukhusledningens krav på framtidens sjukvårdsfarmaci, Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör, Västra Götalandsregionen
✚✚ The EAHP Statements – A framework for raising the standards in hospital pharmacy, Tony West, Project Director,  

European Association of Hospital Pharmacists
✚✚ Grupp- och paneldiskussioner

Tid och plats
Tid: 5 oktober 2017, kl 9.00-16.00, registrering från kl 8.30. 
Plats: Wallingatan 26 A, Stockholm. Seminariet är kostnadsfritt, enklare lunch serveras.

För fullständigt program, talare och anmälan, se www.apotekarsocieteten.se

Varmt välkommen! 
Sektionen för sjukvårdsfarmaci



	
	
	

Program Vård i Världsklass 5 okt 2017 
	

Tid Innehåll 
8.30	–	
9.00	

Registrering 
	

9.00	–	
9.10	

Välkomna och introduktion 
Karin	Meyer,	VD	Apotekarsocieteten	
	

9.10	–	
9.30	

Sjukvårdsfarmacins framtid  
Agneta	Karlsson,	Statssekreterare	med	ansvar	för	sjukvård,	folkhälsa	och	idrott	
	

9.30	–	
10.00	

Värdet av standarder 
Dan	Nilsson,	Standardiseringschef	vård	och	omsorg,	Swedish	Standards	Institute	
	

10.00	–	
10.20	

Paus 
	

10.20	–	
10.50	

Sjukhusledningens krav på framtidens sjukvårdsfarmaci  
Ann-Marie	Schaffrath,	sjukhusdirektör	Borås	
	

10.50	–	
11.40	

The EAHP Statements – A framework for raising the standards in hospital 
pharmacy 
Tony	West,	Project	Director,	European	Association	of	Hospital	Pharmacists	
	

11.45-
12.45	

Lunch 
	

12.45	–	
14.30	

Gruppdiskussioner 
Adressera	möjligheter	och	utmaningar	utifrån	sjukvårdsfarmacins	bidrag	till	en	vård	i	
världsklass	och	deltagarnas	respektive	professionella	perspektiv.	
	

14.30	–	
15.00	

Kaffe/te 
	

15.00-
15.45	

Paneldiskussion 
	
Lars-Åke	Söderlund,	Apoteket	AB	
Ann-Marie	Schaffrath,	sjukhusdirektör	Borås	
Karin	Meyer,	VD	Apotekarsocieteten	
Magnus	Munge,	chef	läkemedelsenheten	region	Kronoberg	
	
	

15.45	–	
16.00	

Avslut och sammanfattning 
Karin	Meyer,	VD	Apotekarsocieteten	
Tony	West,	Project	Director,	European	Association	of	Hospital	Pharmacists	
	



Sammanställning	av	strategiseminarium	5:e	okt	2017	om	
sjukvårdsfarmacins	bidrag	till	en	vård	i	världsklass		

	

Efter	omregleringen	av	apoteksmarknaden	har	sjukvårdshuvudmännen	utvecklats	till	de	
aktörer	som	primärt	formar	sjukvårdsfarmacin	i	Sverige.	Med	denna	roll	följer	ett	ansvar	
för	att	bevaka	och	driva	viktiga	övergripande	frågor	för	sjukvårdsfarmacin	som	bransch,	tex	
kompetensförsörjning	i	framtiden	och	kvalitetsstandarder.	På	såväl	europeisk	som	global	
nivå	pågår	ett	arbete	att	implementera	standarder	för	god	sjukvårdsfarmaci	(EAHP	
statements	on	Hospital	Pharmacy),	många	av	dem	med	relevans	och	bärighet	för	Sverige. 

Mot	denna	bakgrund	inbjöd	Apotekarsocieteten	och	dess	sektion	för	sjukvårdsfarmaci	
utvalda	nyckelpersoner	från	olika	aktörer	inom	svensk	sjukvårdsfarmaci	och	svensk	hälso-	
och	sjukvård	till	ett	strategiseminarium	5:e	oktober	2017.	Syftet	med	seminariet	var	att	
diskutera	strategiska	framgångsfaktorer	och	standarder	och	forma	en	gemensam	målbild	
för	sjukvårdsfarmacins	bidrag	till	en	vård	i	världsklass.	Seminariet	ägde	rum	i	
Apotekarsocietetens	bibliotek	och	drog	totalt	47	deltagare	inklusive	talare	och	arrangörer	
(27	från	landsting,	5	från	apoteksaktörer,	8	från	myndigheter	och	branschorganisationer,	
en	från	universitet	samt	sex	från	Apotekarsocieteten).	

Dagen	inleddes	med	välkomnande	och	introduktion	av	Apotekarsocietetens	VD	Karin	
Meyer.	Därefter	berättade	Agneta	Karlsson,	statssekreterare	med	ansvar	för	sjukvård,	
folkhälsa	och	idrott,	om	Regeringens	arbete	inom	apoteks-	och	sjukvårdsområdet.	Flera	
propositioner	väntas	under	våren	2018	som	baseras	på	utredningar	som	har	varit	ute	på	
remiss,	exempelvis	primärvårdens	roll	och	organisering,	apoteksmarknadsutredningen	och	
förslaget	om	nationell	läkemedelslista.	Tyvärr	berörde	inte	statssekreteraren	
sjukvårdsfarmacin	specifikt,	men	föredraget	gav	en	politisk	inramning	till	programmet.	
	 Dan	Nilsson	från	SIS	(Swedish	Standards	Institute)	talade	därefter	om	utveckling	av	
branschstandarder.	Definitionen	på	en	standard	är	en	enhetlig	frivillig	lösning	på	ett	
återkommande	problem	som	berör	många	parter.	Dan	bedömde	att	det	finns	goda	grunder	
för	att	utveckla	formella	SIS-standarder	för	sjukvårdsfarmaciområdet	om	man	så	önskar,	
eftersom	det	redan	finns	en	enhetlighet	i	arbetssätt	genom	författningar	och	praxis.	EAHP	
statements	utgör	också	en	målbild	av	god	sjukvårdsfarmaci	son	kan	användas	som	grund	
för	standarder.	
	 Ann-Marie	Schaffrath,	sjukhusdirektör	för	Södra	Älvsborgs	sjukhus,	gav	en	reflektion	
över	sjukhusfarmacins	roll	i	sjukvården	utifrån	ett	sjukhusledningsperspektiv.	
Sjukvårdsfarmacin	är	på	frammarsch	och	efterfrågan	på	farmaceuter	och	farmaceutiska	
tjänster	ökar	snabbare	än	tillgången.	
	 Förmiddagen	avrundades	med	att	Tony	West,	projektledare	för	EAHP:s	statements	
implementation	project,	belyste	bakgrund,	syfte	och	mål	med	EAHP:s	44	policystatements	
om	sjukvårdsfarmaci.	En	övergripande	vision	är	omvandla	dessa	statements	till	
branschstandarder,	vilket	är	ett	arbete	som	måste	drivas	nationellt.	Tony	underströk	att	
nyckeln	till	att	stärka	sjukvårdsfarmacins	roll	är	att	fokusera	på	patientperspektivet	och	
skapa	direkt	värde	för	patienten	samt	synliggöra	detta	arbete	för	beslutsfattare	i	olika	
sammanhang.	Det	fundamentala	motivet	för	en	god	sjukvårdsfarmaci	kan	sammanfattas	



med	att	de	sjukaste	patienterna	och	den	mest	riskabla	läkemedelsanvändningen	finns	på	
sjukhusen.	
EAHP	driver	ett	projekt	för	att	främja	implementeringen	av	EAHP	statements	runt	om	i	
Europas	länder.	Man	har	utvecklat	ett	web-baserad	självskattningsverktyg	som	enskilda	
vårdgivare	kan	använda	för	att	mäta	hur	väl	ens	verksamhet	uppfyller	EAHP	Statements.	
Självskattningsverktyget	finns	fritt	tillgängligt	via	EAHP:s	hemsida.	
	
Efter	lunch	vidtog	stationsbaserade	gruppdiskussioner	kring	ett	antal	frågor	som	sektionen	
för	sjukvårdsfarmaci	hade	förberett.	Diskussionerna	sammanfattades	på	blädderblock	och	
refereras	i	det	följande:	
	
Fråga	1a)	Vilka	hinder	ser	vi	för	en	sjukvårdsfarmaci	som	bidrar	till	en	vård	i	världsklass?	
•	Inflexibla	regelverk	som	stipulerar	hur	saker	ska	göras	och	därmed	hindrar	fri	utveckling	
av	en	rationell	sjukvårdsfarmaci.	(Lösningsberende	regelverk)	
•	Ekonomiskt	fokus	där	läkemedel	ses	mer	som	en	kostnad	och	belastning	än	en	
nyttoresurs.	Farmakoekonomisk	kortsiktighet.	
•	Olika	organisation	och	arbetsmodeller	hos	vårdgivare	
•	Osäkerhet	med	upphandlingsdriven	verksamhet	och	den	kortsiktighet	som	det	medför.	
•	LOU	hämmar	kontakt	mellan	vårdgivare	och	apoteksaktörer.	Brist	på	övergripande	
branschforum.	
•	Ofta	oklar	kravspecifikation	på	sjukvårdsfarmacin	från	sjukvårdshuvudmännen.	
•	Sjukvårdsfarmacin	är	en	många	gånger	okänd	och	självisolerad	ö	i	sjukvården/politiken.	
	
Fråga	1b)	Vilka	strategiska	framgångsfaktorer	ser	vi?	
•	Flexibla	regelverk	som	fokuserar	på	vad	som	ska	uppnås	och	inte	hur	det	ska	genomföras.	
(Lösningsoberoende	regelverk)	
•	Ekonomi	kan	vara	en	framgångsfaktor	om	man	har	ett	bra	business	case	för	
sjukvårdsfarmacin.	
•	Få	in	mer	sjukvårdsfarmaci	i	de	farmaceutiska	grundutbildningarna.	
•	Skapa	en	tydlighet	kring	vad	olika	roller	som	farmaceut	i	sjukvården	kan	och	gör.	
•	Bra	nationella	stödsystem	för	läkemedel.	Tex	e-ped,	SFINX,	krossa/dela,	IV-kompatibilitet.	
•	Ta	fram	vetenskapliga	rön	och	utvärderingar	genom	pharmacy	practice	research.	
•	Fokus	på	patientnytta!	Samarbeten	med	patientorganisationer.	
•	En	organisation	för	att	ta	hand	om,	kvalitetssäkra	och	utveckla	sjukvårdsfarmaceuter	
lokalt	och	nationellt.	Motto:	”En	farmaceut	är	inte	avlastande	utan	kvalitetshöjande.”	
	
Fråga	2a)	Hur	ser	ni	på	sjukvårdsfarmacisektionens	sju	utvalda	EAHP-statements?	

Statement 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. 
Statement 2.5: Varje sjukhusapotek bör ha kontinuitetsplaner på plats i händelse av att det råder brist på 
läkemedel som de upphandlar och inköper. 
Statement 3.6: När iordningsställande av läkemedel på sker vårdenhet, bör en sjukhusfarmaceut godkänna 
skriftliga procedurer som säkerställer att involverad personal har lämplig kompetens. 
Statement 4.8: Kliniskt farmaceutiska tjänster bör kontinuerligt vidareutvecklas i syfte att optimera 
patienters behandlingsresultat. 
Statement 5.2: Sjukhusfarmaceuter bör säkerställa utveckling av lämpliga kvalitetssäkringsstrategier rörande 
processer för läkemedelshantering för att upptäcka fel samt identifiera prioriterade förbättringsområden. 



Statement 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. 
Statement 6.4: Sjukhusfarmaceuter bör bedriva och publicera forskning, särskilt inom sjukhusfarmaceutisk 
verksamhet. Forskningsmetodik bör ingå i sjukhusfarmaceuters utbildningsprogram på grund- och 
vidareutbildningsnivå. 

Seminariedeltagarna	instämde	väsentligen	med	att	de	utvalda	statements	ovan	är	relevanta	
och	angelägna.	
	
Fråga	2b)	Vilka	är	de	tre	viktigaste	åtgärderna	för	att	komma	vidare	med	de	sju	valda	EAHP-
statements?	
•	Skapa	forum	för	samverkan.	Det	finns	ett	behov	av	branschövergripande	forum	för	
diskussion	av	gemensamma	strategiska	sjukvårdsfarmacifrågor	oberoende	av	aktör	
(landsting,	privata	vårdgivare,	kommun,	apoteksaktör,	upphandlar,	myndigheter,	
patientföreträdare).	Nu	smart	tio	år	efter	avregleringen	kanske	marknaden	är	mogen	för	
sådana	forum.	
•	Ökad	kännedom	om	EAHP	statements.	Hitta	intressenter.	Arrangera	seminarier	och	
diskussioner	kring	EAHP-statements	i	allmänhet	och	de	sju	utvalda	i	synnerhet.		
•	Ta	fram	standarder	för	sjukvårdsfarmaci	i	Sverige.	Detta	skulle	bland	annat	underlätta	
upphandlingar.	
	 Övrigt:	Sätt	upp	mål,	tex	att	70%	av	sjukhusen	i	Sverige	ska	ha	använt	EAHP:s	Self	
Assessment	Tool.	
	
Fråga	3)	Hur	kan	sjukvårdsfarmaceuter	rent	konkret	bidra	till	en	vård	i	världsklass?	
Just	nu	finns	en	unik	möjlighet	att	visa	framfötterna	genom	att	det	råder	brist	på	
vårdpersonal,	framförallt	sjuksköterskor.	Ta	vara	på	de	chanser	som	dyker	upp	att	börja	
arbeta	och	ge	inte	upp!	Fokusera	på	patientsäkerhet	och	att	visa	patientnytta.	En	
sjukvårdsfarmaceut	ska	vara	kvalitetshöjande,	inte	primärt	avlastande.	Det	är	viktigt	att	
rollen/rollerna	som	farmaceut	i	sjukvården	definieras	eftersom	annan	vårdpersonal	och	
beslutsfattare	ofta	har	en	vag	bild	av	vad	farmaceuter	kan	och	gör.	Samverkan	med	
patientföreningar	kan	vara	en	ny	väg	att	skapa	efterfrågan	och	support.		
	 Sjukvårdsfarmaceuters	kärnuppgift	är	att	stödja	god	läkemedelshantering-	och	
användning	med	fokus	på	patientsäkerhet.	Detta	innefattar	arbetsuppgifter	som	
läkemedelsbeställning,	iordningställande,	kompetensstöd	kring	läkemedel,	
läkemedelsavstämning	och	läkemedelsgenomgång,	att	bygga	upp	processer	och	följa	upp	
samt	utbilda	andra.	Viktigt	med	teamwork	med	andra	professioner,	företrädesvis	redan	
under	grundutbildningen.	
	 I	utveckling	av	sjukvårdsfarmaceutiska	arbetssätt	och	modeller	är	det	viktigt	med	
erfarenhetsutbyte	och	att	lära	av	andra	såväl	nationellt	som	internationellt.	
Sjukvårdsfarmacin	får	inte	bara	handla	om	sjukhus	utan	även	inkludera	primärvård	och	
hemsjukvård.	
	 Som	marknadsföring	kan	en	gemensam	film	tas	fram	som	kan	visas	i	väntrum	på	
vårdenheter	och	i	andra	sammanhang.	
	
	 	



Fråga	4)	Vad	i	din	vardag	behöver	ändras	för	att	farmaceuter	ska	göra	optimal	nytta	ur	ett	
sjukvårdsfarmaceutiskt	perspektiv?	
•	Det	behöver	skapas	tjänster	för	apotekare	respektive	receptarier	där	vidareutbildning	
ingår	med	validerade	handledare,	exempelvis	enligt	amerikansk	residency-modell	eller	
läkarnas	ST-program.	
•	Forskningsapotekare	som	har	möjlighet	att	vetenskapligt	utvärdera	projekt	för	att	
generera	kunskap	och	optimera	implementering	av	arbetssätt.	Studenter	som	gör	exjobb	
bör	integrera	och	användas	i	detta	arbete.	
•	Förbättrade	formella	kommunikationssystem	för	farmaceuter	mellan	sjukhus,	primärvård,	
apotek	och	patient.	Möjlighet	att	kunna	skicka	remisser	och	meddelanden.	
•	Viktigt	med	förankring	och	stöd	för	sjukvårdsfarmacin	i	operativ	ledning	och	bland	
strategiska	beslutsfattare	och	politiker.	SKL	först	att	stå	bakom!	
•	Vikten	av	teamet	behöver	stärkas	samtidigt	som	skillnaden	mellan	apotekare	och	
receptarier	bör	tydliggöras.	
•	Säkra	kompetensförsörjning	av	sjukvårdsfarmaceuter	–	tex	extemporebehörighet.	Här	har	
branschen	ett	ansvar	att	trycka	på	om	utbildningsbehov	mot	universitet	och	andra	
kursgivare.	
•	Det	behövs	en	gemensam	vision	för	sjukvårdsfarmacins	olika	delar	(försörjning,	
tillverkning,	klinisk	farmaci,	upphandling	mm).	En	tydligare	uppdragsbeskrivning	som	gör	
att	delarna	strävar	åt	samma	håll.	
•	Ett	ökat	utbyte	av	erfarenheter	och	kunskap.	Dela	med	er	och	sno	av	varandra!	
•	Information	om	tillgänglighet	för	läkemedel	behöver	bli	bättre.	I	dag	är	det	ofta	dikotomt	
som	restat/tillgängligt.	
	
Fråga	5a)	Hur	skapar	vi	ökad	kännedom	om	sjukvårdsfarmacins	bidrag	lokalt	och	nationellt?	
•	Lokal	marknadsföring	är	väldigt	persondriven.	Viktigt	med	god	professionalism	hos	
samtliga	sjukvårdsfarmaceuter.	
•	Publicera,	kommunicera	och	informera!	
•	Ökad	användning	av	datorer	och	digitalisering	underlättar	spridning	av	kunskap	och	rön.	
•	Påverka	de	farmaceutiska	utbildningarna	
•	Skapa	nationella	nätverk	för	att	driva	utvecklingsfrågor	
•	Skapa	efterfrågan	och	förståelse	hos	andra	professioner,	politiker,	beslutsfattare	och	
patienter.	
	
Efter	gruppdiskussionerna	vidtog	en	paneldebatt	mellan	Lars-Åke	Söderlund,	Apoteket	AB,	
Ann-Marie	Schaffrath,	sjukhusdirektör	SÄS,	Karin	Meyer,	VD	Apotekarsocieteten,	och	
Magnus	Munge,	chef	för	läkemedelsenheten	i	region	Kronoberg.	
	
Debatten	inleddes	med	en	fråga	vad	man	ska	göra	nu?	Lars-Åke	tryckte	på	vikten	av	att	
driva	sjukhusfarmacins	frågor	såväl	lokalt	som	politiskt	och	Karin	Meyer	framförde	att	
Apotekarsocieteten	kan	axla	en	roll	som	facilitator	och	forum	för	diskussion	och	lobbying	
härvidlag.	Magnus	och	Ann-Marie	underströk	att	standardisering	behövs	lokalt.	Man	bör	
identifiera	goda	exempel	försöka	likrikta	service	och	koncept	för	att	effektivisera	processer.	
EAHP:s	self	assessment	tool	framhölls	som	ett	användbart	verktyg.		
	 En	följdfråga	om	sjukvårdsfarmacin	som	bransch	är	redo	för	branschövergripande	och	
aktörsoberoende	diskussioner	och	forum	bemötte	Lars-Åke	med	att	det	är	dags	för	



sjukvården	att	ta	ett	helhetsgrepp	och	ansvar	för	sjukvårdsfarmacin.	Han	föreslog	vidare	att	
SIS	borde	få	i	uppdrag	att	utarbeta	en	standard	för	sjukvårdsfarmaci.	En	invändning	från	
publiken	var	att	det	är	svårt	att	standardisera	sjukvårdsfarmacin	nationellt	eftersom	olika	
landsting	politiskt	har	valt	olika	sätt	att	organisera	verksamheten.	En	annan	nära	
associerad	fråga	som	också	diskuterades	är	huruvida	sjukvårdsfarmacin	är	ett	ansvar	på	
politisk	nivå	eller	verkställande	tjänstemannanivå?	Sannolikt	lite	av	båda.	Vissa	delar	ligger	
på	den	operativa	verksamheten	att	lösa	medan	andra	kräver	politiskt	fastställd	strategi,	tex	
själva	syftet	med	ett	sjukhusapotek	och	det	faktum	att	Läkemedelsverket	och	
Socialstyrelsen	tillämpar	olika	regelverk	och	tillsyn	som	inte	alltid	harmonierar	med	
varandra.	
	 Lars-Åke	avrundande	debatten	med	devisen	”En	vård	i	världsklass	kräver	en	
sjukvårdsfarmaci	dito	i	världsklass”.	Hur	vet	man	att	vi	har	en	sjukvårdsfarmaci	i	
världsklass?	Härvidlag	krävs	accepterade	resultatmått,	vilket	kan	var	något	för	sektionen	
för	sjukvårdsfarmaci	att	arbeta	med.	
	
Strategiseminariet	avrundades	med	några	kloka	uppmaningar	från	Tony	West.		
•	Han	uppmuntrade	alla	att	läsa	dokumentet	med	EAHP	statements	och	ställa	sig	frågan	om	
dessa	statements	är	relevanta	för	din	yrkesutövning	och	i	så	fall	i	vilken	grad	man	efterlever	
dem.	
•	Fokusera	på	patientperspektivet	i	arbetet	att	omvandla	statements	till	branschstandarder.	
•	Det	åligger	branschen	att	utveckla	relevanta	och	angelägna	forskningsfrågor	för	
sjukvårdsfarmaceutisk	verksamhet.	
•	Se	till	att	utveckla	resultatmått	för	en	framgångsrik	sjukvårdsfarmaci	och	se	till	att	dessa	
resultatmått	medför	nytta	för	patienten!	
	
”People	are	only	in	hospital	for	a	brief	time	of	their	lives.	Make	sure	that	is	a	good	
experience	in	terms	of	outcomes	and	empathy.”	
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