
ÅRSBERÄTTELSE FÖR SEKTIONEN FÖR SJUKVÅRDSFARMACI 
VERKSAMHETSÅRET 2018 (2017-10-16 – 2018-10-29) 
 
VERKSAMHETSÅRET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 

Enligt styrelsebeslut i Sektionen för Sjukvårdsfarmaci omfattar verksamhetsåret tiden 
från årsmöte till årsmöte. Denna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 
omfattar tiden från och styrelsemöte 2017-10-25 och årsmötet 2017-12-11 fram till 
datumet när denna verksamhetsberättelse skrivs, 2018-10-29. 
 

MEDLEMMAR 
Sektionen för Sjukvårdsfarmaci hade 405 medlemmar under 2018, vilket är en 
glädjande ökning jämfört med föregående år. 
 

STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 
Styrelsen har bestått av: 
Matts Balgård, Region Uppsala, ordförande 
Annika Behre, B Braun, sekreterare 
Jamal Feghhi, APL 
Ulrika Gillespie, Region Uppsala 
Magnus Munge, Region Kronoberg 
Johanna Orraryd, Region Östergötland 
Zahra Shah-Shahid, ApoEx 
Johanna Wikman, LEO Pharma (styrelsemedlem t.o.m. 2018-06-14) 
 
Annika Tengvall har varit sektionens resursperson från Läkemedelsakademin och har 
varit adjungerad till styrelsemötena. 
 
Ordinarie valda ledamöter till Apotekarsocietetens fullmäktige har varit Matts Balgård 
och Johanna Orraryd. Zahra Shah-Shahid och Ulrika Gillespie har varit 
fullmäktigesuppleanter i nämnd ordning. 
 
Revisor för sektionens verksamhet och räkenskaper har enligt beslut på årsmötet  
2008-11-11 utgjorts av Apotekarsocietetens revisorer. 
 
Valberedningen har utgjorts av Sofia Jonsson och Karin Lindgren. 



VERKSAMHET 
 
Sektionens årsmöte 2017 
Sektionens årsmöte 2017 genomfördes per capsulam via mail. Inga övriga frågor hade 
anmälts i förväg så årsmötet genomfördes enligt stadgarnas standarddagordning med 
röstningsförfarande per mail. Verksamhetsberättelsen för 2017 godkändes och den 
avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Tillsättning av förtroendeposter baserades 
på 49 inkomna giltiga röster. Styrelse för 2018 valdes enligt valberedningens förslag. 
Ordförandeposten tillsattes. Till valberedning för 2018 valdes Sofia Jonsson och Karin 
Lindgren. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 (2017-10-25 till 2018-10-29) haft 11 
protokollförda möten varav 6 st har genomförts som telefonmöten och 5 st som fysiska 
möten på Apotekarsocietetens kansli i Stockholm.  
 
Andra möten och arbetsgrupper 
• Matts Balgård deltog vid Apotekarsocietetens ordförandekonferens 2–3 februari 2018. 
• Johanna Orraryd har under verksamhetsåret representerat sjukvårdsfarmacisektionen 
i Apotekarsocietetens sektionsråd. 
• Marie Rasmusson, enhetschef för sjukhusapoteksfunktionen i Västra Götalands-
regionen (VgR) och Sanna Eklund (SKL), har under året bevakat frågan om implemen-
tering av EU:s serialiseringsdirektiv inom sjukvårdsfarmacin på nivå nationell för 
sektionens räkning. 
• Johanna Orraryd och Matts Balgård representerade sektionen som delegater vid 
Apotekarsocietetens fullmäktige i Uppsala 25–26 maj. Johanna Wikman valdes till 
ledamot av Apotekarsocieteten huvudstyrelse och Matts Balgård blev invald i 
valberedningen. 
• Matts Balgård och Magnus Munge deltog vid nätverksmötet för landstingsanställda 
apotekare i Karlskrona 14–15/5. 
• Tidskriften Svensk Farmaci hade i nr 6 2017 ett temainslag om sjukvårdsfarmaci där 
Johanna Wikman intervjuades. 
 
Internationella kontakter och möten 
• Som ledamot av EAHP:s Scientific Committée har Ulrika Gillespie medverkat i 
kommitténs arbete under 2018. 
• Matts Balgård, Magnus Munge, Ulrika Gillespie, Johanna Wikman och Johanna Orraryd 
deltog vid EAHP-kongressen i Göreborg 21–23 mars. Läs mer nedan under egen rubrik. 
• Matts Balgård representerade Sverige vid EAHP:s member meeting i Göteborg 21/3. 
• Johanna Wikman, Magnus Munge och Johanna Orraryd representerade Sverige vid 
EAHP:s General Assembly, GA, i Bukarest 7–10 juni. Johanna Wikman har därtill varit 
intern revisor för EAHP t.o.m. GA i juni. 
• Academy seminar 2018 genomfördes 19–21 oktober i Warzawa, Polen. Inbjudan gick 
ut i nyhetsbrev om att anmäla intresse för dessa aktiviteter. Följande personer utgjorde 
Sveriges delegater vid seminarierna: 
- Medicines shortages – Causation and Approaches to Improvements: Anna Hardmeier 

(Astrid Lindgrens barnsjukhus Stockholm) och Anna Hendeby (Region Östergötland) 



- Therapeutic Drug Monitoring as a Tool for Therapy Optimisation: Maria Swartling 
(avd för farmakokinetik och farmakoterapi, Uppsala universitet) och Magnus 
Dahlander (barnonkologen Östra sjukhuset Göteborg) 

• Styrelsen har svarat på EAHPs enkät om medicines shortages. 
 
Övergripande verksamhetsstrategi för sektionen 2018 
Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret 2018 prioriterar relationsbyggande och 
samverkan med landstingen, att lyfta och driva strategiska sjukvårdsfarmacifrågor samt 
arbeta med implementering av EAHP statements i Sverige. EAHP-kongressen i Göteborg 
och arbetet med en utbildning för receptarier i sjukvårdsfarmaci har också att utgjort 
prioriterade aktiviteter. 
 
EAHP Statements Implementation Project 
Ambassadors’ meeting 
EAHP driver ett implementeringsprojekt för att främja, samordna och sammanställa de 
aktiviteter som görs nationellt för att anamma EAHP-statements. Matts Balgård och 
Magnus Munge har deltagit vid de möten som har hållits i Bryssel för nationella 
kontaktpersoner för implementeringsprojektet. 
 
EAHP Survey 
EAHP:s Survey distribuerades under hösten till chefsfarmaceuter på sjukhusapotek. 
Enkäten omfattar denna gång sektion 1, 3 och 4 av EAHP-statements, dvs Introductory 
Statements and Governance), Production and Compounding) samt Clinical Pharmacy 
Services och skall visa hur detta har förändrats på två år. Resultaten från enkäten stödjer 
EAHP att fokusera på områden där implementeringen har störst behov. 
 
EAHP:s CTF-projekt 
Det pågår ett projekt inom EAHP att utveckla en europeisk standard för 
specialistutbildning i sjukhusfarmaci som möjliggör ömsesidigt erkännande av olika 
länders specialistexamina. Ett europeiskt ramverk för kompetenser som en specialist i 
sjukvårdsfarmaci ska besitta pubblicerades under slutet av 2017. Under 2018 har man 
arbetat för att få tio länder, som idag har en specialisering i sjukvårdsfarmaci, att 
utarbeta ett gemensamt förslag som EU-kommissionen sedan kan anta som bas 
Common Training Framework (CTF) för europeisk specialisering i sjukvårdsfarmaci. 
Planen är att EAHP:s ska kunna rösta om förslaget som ska skickas till EU-
kommissionen på GA 2019. 
 
EAHP SAT och SILCC 
Styrelsen har arbetat med marknadsföring av EAHP:s satsningar SAT och SILCC. SAT, 
Self Assessment Tool, är ett webbaserat verktyg för sjukhus att självskatta hur man 
ligger till avseende EAHP:s 44 statements. Självskattningen ger en action plan med 
prioriterade områden för förbättring. Det går att nå SAT via EAHP:s hemsida.  
SILCC är en förkortning av Statement Implementation Learning Collaborative Center och 
är ett projekt som syftar till att bygga upp ett nätverk av sjukhus runt om i Europa där 
man har implementerat delar av EAHP statements på ett föredömligt sätt i en 
välfungerande verksamhet. Dessa institutioner erbjuder möjlighet till studiebesök 
och/eller upplärning för sjukhusfarmaceuter från andra länder och kallas för SILCC 
hosts. För ögonblicket finns det sju SILCC hosts i Europa, varav ett site är Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. 



 
EAHP-kongressen i Göteborg 2018 
2018 års EAHP-kongress ägde rum i Göteborg 21–23:e mars på Svenska Mässan. 
Styrelsen deltog förutom i Apotekarsocietetens monter med en programpunkt om 
svensk sjukvårdsfarmaci som lyfte fram tre framgångsområden: 
• Ulrika Gillepie talade om klinisk farmaci. 
• Karl Johan Lindner talade om läkemedelslogistik och elektronisk 
informationsöverföring. 
• Anna Bergkvist talade om horizon scanning och ordnat införande av nya läkemedel. 
Styrelsen anordnade en träff för intresserade kongressdeltagare på kvällen den 21 mars 
för mingel och trevlig samvaro. 
Runt 3300 personer deltog vid kongressen, varav drygt 150 från Sverige 
 
Praktikplatser till extemporekurser 
Kursansvariga för extemporekurserna vid Uppsala Universitet och Umeå Universitet har 
återkopplat svårigheter att hitta praktikplatser till kursen som har många sökande. 
Styrelsen har nätverkat för att hitta fler praktikplatser till vilket har gett goda resultat.  
 
Landstingsapotekarmöte i Karlskrona 
Matts Balgård och Magnus Munge deltog vid nätverksmötet för landstingsanställda 
farmaceuter i Karlskrona 14–15/5 där Magnus hade en programpunkt under rubriken 
”Hur översätter vi EAHPs statements till svenska guidelines?” 
Landstingsapotekarnätverket har röstat för att bilda en egen förening. En formell ideell 
förening med styrelse skall arbetas fram till 2019 års vårmöte. Sektionsstyrelsen ser 
fram emot att samarbeta med den nya föreningen när dess styrelse är vald. 
 
Läkemedelskongressen 2017 
Zahra Shah-Shahid representerade sektionen i programkommittén för 
Läkemedelskongressen 2017 och deltog i planeringen av programmet. 
Läkemedelskongressen ägde rum 7–8 november och sektionen arrangerade en 
paneldebatt kring receptariers roll inom läkemedelshantering och iordningsställande i 
sjukvården. Detta är ett ämne som ligger i tiden eftersom ett stort antal receptarier 
anställts till sådana poster under de sista åren. Ur ett professionsperspektiv är det 
angeläget att dessa initiativ utvecklas till något bra som tillför patientsäkerhet och 
förbättrad läkemedelshantering i vården och inte enbart frigör tid för sjuksköterskor.  
Panelen kommer att bestå av Astrid Forsström (läkemedelschef Akademiska sjukhuset 
Uppsala), Agneta Dorup (Sjukhusapoteket SU Sahlgrenska Göteborg), Margareta Blom 
(receptarie inom Hälsostaden Ängelholm) och Emma Wisell (sjuksköterska Östra 
sjukhuset Göteborg) med Johanna Wikman som diskussionsledare. 
 
Temadagar, temakvällar och utbildning 
Sektionen för sjukvårdsfarmaci arrangerade en kvällsaktivitet för medlemmar den 23 
april i Stockholm om Pharmacy Practice research med handfasta råd om hur man vässar 
en projektidé till skapar ett abstract. Aktiviteten hade runt 30 deltagare och var omtyckt. 
Det finns planer på att reprisera aktiviteten i Skåne under våren 2019 i samarbete med 
Skånska kretsen. 
 
Sektionen för sjukvårdsfarmaci arrangerade tillsammans med Sveriges Farmaceuter en 
temadag om farmaceuter i vården med titeln Farmaceuter på Klinik – nuläge och framtid 



den 24:e september i Stockholm. Temadagen var fullbokad, dvs ett 80-tal personer 
deltog. Förmiddagen av temadagen omfattade en genomgång av olika roller för 
farmaceuter på klinik, med exempel från fyra olika svenska sjukhus medan 
eftermiddagen fokuserade på frågor om utbildning, kompetensförsörjning och 
karriärutveckling. 
 
Remisser 
Sektionen har under verksamhetsåret bidragit till Apotekarsocietetens svar på följande 
remisser: 

 Förslag till ändrade föreskrifter kopplade till bestämmelserna om 
säkerhetsdetaljer (Läkemedelsverket), 

 Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om 
märkning och bipacksedlar för läkemedel 

 Förslag till föreskrifter om behörigheter för sjuksköterskor att förskriva och 
ordinera läkemedel (Socialstyrelsen) 

 Förslag till ändring av Tandvårds och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och 
allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte 
av läkemedel mm, Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel 
mm (Socialdepartementet) 

 Ny föreskrift om licenser och lagerberedningar (Läkemedelsverket) 
 Input på nationell vision för grundutbildningen till apotekare (Sveriges lärosäten 

med farmaceutisk grundutbildning) 
 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (SOU 2017:87) 
 Apoteksmarknadsutredningens betänkande om dos, extempore och 

prövningsläkemedel (SOU 2018:53) 
 
Certifiering i klinisk farmaci 
Certifieringen i klinisk farmaci har under 2018 legat på is i väntan på hur EAHP:s 
pågående arbete med att utarbeta en CTF för specialisering i sjukhusfarmaci utvecklar 
sig.  
 
Nyhetsbrev och hemsidan 
Under året har tre nyhetsbrev producerats och skickats via mejl till medlemmarna i 
sektionen. 
Sektionens sida på Apotekarsocietetens hemsida har genomgått en revidering och 
uppdatering. 
 
Framåtblick mot 2019 
Sektionsstyrelsen avser att under verksamhetsåret 2019 att tillsammans med Sveriges 
Farmaceutes offentligsektion arbeta mot en nationell harmonisering av roller för 
farmaceuter i sjukvården. Vidare planerar sektionen att fortsätta med att lyfta och driva 
strategiska sjukvårdsfarmacifrågor samt arbeta med implementering av EAHP 
statements i Sverige samt att sjösätta en distansutbildning i sjukvårdsfarmaci primärt 
riktad mot receptarier som arbetar på klinik.  
 
Stockholm, 2018-10-29 
För styrelsen 
Annika Behre 
Sekreterare 


