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Medlemsenkät Sektionen för öppenvårdsfarmaci– resultat 
 

Sektionen för öppenvårdsfarmaci genomförde under 2018 en medlemsenkät för att ta reda på mer om 

medlemmarnas engagemang och intresse i sektionens verksamhet. Enkäten har genomförts av Paulo 

Mukooza och Frida Wallentin. Enkäten skickades ut till samtliga medlemmar där svarsfrekvensen 

hamnade på ca 42 %.  

I denna rapport redovisas delar av resultatet samt förslag på åtgärder, har ni ytterligare idéer eller funderingar 

är ni välkomna att e-posta ordförande Anna Montgomery (anna.montgomery@apotekarsocieteten.se). 

Deltagande i sektionens aktiviteter 
Resultaten visar att majoriteten av medlemmarna upplever svårigheter att delta i sektionens aktiviteter. En av 

orsakerna som nämns är svårigheter att resa till aktiviteterna eller att de som oftast sker, äger rum på tider 

som inte passar. Ett angeläget förslag att överväga för styrelsen är att se över möjligheten att tillgängliggöra 

aktiviteterna via webben, tex i form av webbinar där fler ges möjlighet att delta samt eftersändas i efterhand 

för de som inte har möjlighet att vara med live.  

Ett förslag som sektionen också kommer titta vidare på är möjligheten att marknadsföra kommande aktiviteter 

via utskick till apoteken, på anslagstavlor eller i pausrum. Detta för att öka kännedom om det som sker i 

sektionen. Även nyhetsbrev föreslogs.  

Medlemskap 
I enkäten framgår det att ca hälften av svarande arbetar inom öppenvårdsfarmacin. På frågan om orsak till att 

man valt att bli medlem i sektionen Öppenvårdsfarmaci nämndes bland annat möjlighet till nätverksbyggande, 

deltagande i konferens eller utbildning, möjlighet att tillhöra en organisation som arbetar med läkemedel i 

öppenvård samt att sektionen arbetar med frågor som intresserar apotekspersonalen.  

Aktiviteter 
I enkäten gavs möjlighet att ”rösta” på eller föreslå ämnen för kommande aktiviteter i sektionen. 12 olika 

aktiviteter föreslogs. Av störst intresse var aktiviteter om den ökade digitaliseringen inom vården och 

läkemedelsområdet, antibiotikaresistens, EES – elektroniskt expertstöd samt ”fake news” om läkemedel. 

Sektionens styrelse har med stöd av enkäten valt att anordna två aktiviteter under 2019, där ena kommer 

handla om antibiotikaresistens och den andra som äger rum i november på apoteksforum kommer handla om 

digitalisering inom vården och apoteksbranschen. Inplanerat tidig vår 2020 är en aktivitet som kommer handla 

om Fake news inom läkemedelsområdet. 

På en öppen fråga erbjöds möjlighet att i ”frisvar” skriva in vad man saknar i sektionens verksamhet. Även här 

kom flera intressanta svar. Några av dessa är; 

- mer utbildningar nära min arbetsplats 

- fokus på patientsäkerhet 

- digitalisering och beslutsstöd 

- utbildningar inom dermatologi, farmakoterapi, stresshantering och arbetsmiljö 

- debatt kring aktuella och relevanta ämnen 
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Samarbete sektioner/kretsar  
 

Ca 80 % av de svarande känner inte till samarbetet mellan Apotekarsocietetens lokala kretsar och sektionen 

för öppenvårdsfarmaci. Detta är en fråga som är angelägen att prioritera och arbeta med för sektionen. Vi bör 

eftersträva ett närmare samarbete med kretsarna t ex genom att medlemmar i en krets också väljer att vara 

medlemmar i vår sektion. 

 

Paulo Mukooza 

Ledamot styrelsen Sektionen för öppenvårdsfarmaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


