
 
 
 
 

   
 

 

Sektionen för Öppenvårdsfarmaci 
 
Verksamhetsberättelse 2018 
 
Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan årsmöte i december 2017 till december 2018. 
 
Medlemmar 
 
Antalet medlemmar den 14 oktober 2018 var 254 (9 oktober förra året 255).  
 
Styrelse och övriga funktionärer 
 
Ordförande:  Lars Rönnbäck 
Vice ordförande:  Inger Näsman 
Sekreterare:  Louise Skalin 
Kassör:  -  
Kretsstudieledare:  - 
Övriga ledamöter:  Emil Andréasson 

Bodil Lidström 
Maria Mårfält 
Christina Ljungberg 
Paulo Mukooza 

 
Adjungerade ledamöter:  Annika Tengvall (Läkemedelsakademin) 
 
Ordinarie ledamot i fullmäktige:  Lars Rönnbäck 
 
Suppleanter i fullmäktige:  Inger Näsman 
 
Valberedning (sammankallande):  Andy Wallman 
Valberedning (ledamöter):  Robert Svanström och Elisabeth Helgesson 
 
Styrelsearbetet 
 
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret, samtliga möten har varit fysiska 
möten på Apotekarsocieteten, med vissa av deltagarna närvarande per telefon.  
Vid det första styrelsemötet utsågs Louise Skalin till sekreterare i styrelsen. Styrelsen beslutade även att 
utse ordförande Lars Rönnbäck att representera föreningen i sektionsrådet. 
Styrelsen beslutade om former för information till medlemmarna, huvudsakligen via hemsidan. 
 
Föreningen har under året beslutat att genomföra/genomfört; 
- enkät till medlemmarna om synpunkter, önskemål och behov vad gäller verksamheten 
- synpunkter till Apotekarsocietetens remissvar i olika frågor 
- nominering av Apotekare Johan Olofsson som styrelseledamot i Apotekarsocietetens styrelse. Johan blev 
också föreslagen av valberedningen och invald i styrelsen. 
- Föreningens hemsida har löpande uppdaterats med aktuell information, särskilt från styrelsemöten. 
 
Föreningen har utannonserat utmärkelsen ”Bästa kundinsats på apotek” via riktad information i de olika 
apotekskedjorna. I år inkom 60 nomineringar, 34 för kundinsats inom receptläkemedel och 26 för kundinsats 
inom egenvårdsområdet. Styrelsen granskade samtliga nomineringar samt röstade i två omgångar om 
utmärkelsen. Bedömning av kundinsatserna har gjorts med anonymiserat material för att inte påverkas av 
vem som nominerat, vem den nominerade är samt var denne tjänstgöring. Utmärkelserna delades ut vid 
Apoteksforum den 9 oktober till Sanja Pudar Crnalic för egenvårdsinsats samt till Sandra Yilmaz för 



 
 
 
 

   
 

 

receptkundinsats. 
 
Genomförda aktiviteter 
 
Aktiviteter som genomförts, samarrangemang med sektioner eller andra 
 

Aktivitet Datum Antal deltagare Ev kommentarer 

På Apotekshyllan; vad är vad? 

Om begreppen kring 

läkemedel, medicinteknik, 

natur- och växtbaserade 

läkemedel, livsmedel och 

kosttillskott. Hur ska man som 

egenvårdsrådgivare navigera 

bland sortimenten? 

Programpunkt vid 

Apoteksforum 

10 oktober 70 – 90 

(uppskattning) 

Samarrangemang med 

sektionerna för 

öppenvårdsfarmaci, 

medicinteknik och 

farmakognosi. 

IVO:s tillsyn med fokus på 

apotek?  

31 oktober *  

Hur kan vi på apoteken med 

hjälp av EES förbättra 

läkemedelsanvändningen? 

27 november *  

* deltagarantalet ej ännu känt då verksamhetsberättelsen fastställdes av styrelsen. 
 
 
Deltagande i centrala aktiviteter och möten 
 
Föreningen representerades av ordförande Lars Rönnbäck och Inger Näsman vid Apotekarsocietetens 
fullmäktige i maj 2018. 
Föreningen representerades av Bodil Lidström vid sektionsråd i september 2018.  
Föreningen har deltagit med två representanter för att stödja Apotekarsocietetens representanter i Nationella 
Läkemedelsstrategins expertgrupp. Arbetet har skett inom intern projektgrupp under ledning av Birgitta 
Karpesjö. Apotekarsocieteten har bidragit med förstudie om strukturerad läkemedelsinformation från apotek 
till ordinatör. 
Frågan om öppenvårdsapotekens värdeskapande roll har diskuterats inom styrelsen med stöd av två 
representanter från Apotekarsocietetens styrelse (Annika Svedberg och Lars-Åke Söderlund). Arbetet ledde 
till att prioritera att arbeta med EES (elektroniskt expertstöd) samt försöka etablera samarbete i 
professionsfrågor med nätverket ”Årets farmaceut”. Ett antal andra förslag till åtgärder har bordlagts tills 
vidare. 
Sektionen har bidragit med synpunkter i enkät om Läkemedelskongressens framtid. 
Styrelsen har tagit initiativ till att med stöd av valberedningen försöka få in en studeranderepresentant i 
styrelsen inför 2019. 
Föreningen har bidragit med synpunkter till nya stadgar för ApS och sektionerna. 
Omröstning bland alla medlemmar om ev. namnändring av sektionens namn resulterade i att en majoritet 
ville behålla nuvarande namn varför styrelsen beslutade enligt omröstningen. 
 
 
Remisser och skrivelser 
 
Föreningen har under 2018 tagit del av och yttrat sig till Apotekarsocietetens angående följande; 
 

• Delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen angående enhetliga priser på receptbelagda 
läkemedel. 



 
 
 
 

   
 

 

• Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter om licens och om lagerberedningar 

• Delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt 

• Omvärldsanalys till nationella läkemedelsstrategin 2019 

• Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera 
läkemedel 

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

• Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter till följd av bestämmelserna 
om säkerhetsdetaljer. 

• TLV:s remiss om ändring i TLVFS 2009:4 om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av 
läkemedel 

• Remiss från Socialdepartementet om anpassning av svensk lag med anledning a kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27 

• Remiss från Socialdepartementet om God och nära vård – En primärvårdsreform 

• Remiss från Socialdepartementet Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel mm  
-  

 
 
 
Medlemsenkät 
 
Sektionen har gjort en webbenkät till samtliga 262 medlemmar. Enkäten besvarades av 111 medlemmar d v 
s en svarsfrekvens på 42 %. Svaren på enkäten används som underlag för sektionens planering av 
verksamhet inför kommande år. 
 
Ekonomisk rapport för 2018 
 
Föreningen hade en intäktsbudget på 16 356 kr (medlemsavgifter) och en kostnadsbudget på 76 200 kr för 
2018.  Det ekonomiska utfallet för föreningen framgår av nedanstående tabell.  
Kostnadsutfallet är beräknat som registrerat utfall från resultatrapport per den 15 oktober 2017 samt prognos 
för kvarstående kostnader under resten av året till den 31/12 2017. Enligt denna redovisning kommer 
föreningen att ha kvar 22 707 kr vid verksamhetsårets slut.  
 
  



 
 
 
 

   
 

 

Tabell 1. Kostnads sammanställning i förhållande till budget 2018 
 

Kostnadsslag Budget Utfall1 Avvikelse Kommentar 
INTÄKTER     

Årsavgifter  16 356 14 442 -1914  

KOSTNADER     

Kost och logi 0 2497  Förtäring vid 
styrelsemöten 

Resekostnader 40 000 11 880 +28 120 Resor till och från 
styrelsemöten och 
andra aktiviteter. 

Reklam/PR/Marknadsföring 10 000 0 +10 000 Tillkommer lite 
kostnader för 
blommor med 
mera vid 
utmärkelsen bästa 
kundinsats 

Tele&Porto 1200 698 + 502 Telefonkonferens 
vid styrelsemöten 

Övriga externa tjänster 5000 129 + 4 871 Bilersättning 

Föreläsararvoden etc. 5000 0 + 5 000  

Övriga externa kostnader – 
Pris för kundinsats 

20 000 20 000 0 Utmärkelsen 
utdelad till 2 
mottagare i år. 

TOTAL Utfall 
Okt 2017 

76 200 48 493 + 27 707  

Prognos resten av året  
- kostnader vid utdelning av 
utmärkelsen Bästa 
kundinsats samt 2 
kvällsaktiviteter 
- skiftesmiddag med nya 
och gamla styrelsen 

 10 000 - Beräknat 
kostnadsutfall för 
resten av 
verksamhetsåret 
inkl. progonos blir 
58 493 kr vilket ger 
ett positivt resultat 
på 17 707 SEK vid 
årets slut. 

 
 
Stockholm den 12 november 2018 
 
 
För styrelsen i sektionen för öppenvårdsfarmaci. 
 
 
Lars Rönnbäck 
Ordförande i sektionen för Öppenvårdsfarmaci 
 
  

 

  
 

                                                      
1 Utfall beräknat från resultatrapport daterad 30 september 2018. 


