
ÅRSBERÄTTELSE FÖR SEKTIONEN FÖR SJUKVÅRDSFARMACI 
VERKSAMHETSÅRET 2019 (2018-11-01 – 2019-10-15) 
 
VERKSAMHETSÅRET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 

Enligt styrelsebeslut i Sektionen för Sjukvårdsfarmaci omfattar verksamhetsåret tiden 
från årsmöte till årsmöte. Denna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 
omfattar tiden från och styrelsemöte 2018-11-01 och årsmötet 2018-12-11 fram till 
datumet när denna verksamhetsberättelse skrivs, 2019-10-15. 
 

MEDLEMMAR 
Sektionen för Sjukvårdsfarmaci hade cirka 450 medlemmar under 2019, vilket är en 
fortsatt glädjande ökning. Till del förklaras den dock med att medlemskap i 
Apotekarsocieteten sedan 2019 inkluderar både en krets och en sektion. 
 

STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 
Styrelsen har bestått av: 
Matts Balgård, Region Uppsala, ordförande 
Johanna Orraryd, Region Östergötland, sekreterare 
Magnus Munge, Region Kronoberg 
Zahra Shah-Shahid, ApoEx 
Maria Gustafsson, Umeå Universitet 
Emica Demirovic, APL 
Lisa Larsson, Region Skåne 
 
Annika Tengvall har varit sektionens resursperson från Läkemedelsakademin till och 
med april 2019 och har varit adjungerad till styrelsemötena. Från och med augusti 2019 
har det varit Katarina Ahlskog. 
 
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. Fullmäktige har ej sammanträtt under 2019. 
 
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 2018 
Sektionens årsmöte 2018 genomfördes per capsulam via mail. Inga övriga frågor hade 
anmälts i förväg så årsmötet genomfördes enligt stadgarnas standarddagordning med 
röstningsförfarande per mail. Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes och den 
avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Tillsättning av förtroendeposter baserades 
på 95 inkomna giltiga röster. Styrelse för 2019 valdes enligt valberedningens förslag. Till 
valberedning för 2019 omvaldes Sofia Jonsson och Karin Lindgren. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 (2018-11-01 till 2019-10-15) haft 10 
protokollförda möten varav 6 har genomförts som telefonmöten och 4 som fysiska 
möten på Apotekarsocietetens kansli i Stockholm.  
 
Andra möten och arbetsgrupper 

• Matts Balgård deltog vid Apotekarsocietetens ordförandekonferens 1–2 februari 
2019. 

• Johanna Orraryd och Matts Balgård har under verksamhetsåret representerat 
sjukvårdsfarmacisektionen i Apotekarsocietetens sektionsråd. 

• Matts Balgård har deltagit i en projektgrupp tillsammans med representanter 
från Sveriges Farmaceuter, som har påbörjat arbetet med att se över roller för 
farmaceuter inom vården – se nedan.  

• Sektionsstyrelsen har under året tagit fram en USP (=unique selling point) för 
sektionen: Sjukvårdsfarmaci – i och nära vården. 

 
Internationella kontakter och möten 

• Lisa Larsson deltog vid EAHP-kongressen i Barcelona 27–29 mars och 
representerade då Sverige vid EAHP:s members meeting 27 mars. 

• Som ledamot av EAHP:s Scientific Committée har Ulrika Gillespie medverkat i 
kommitténs arbete under 2018. 

• Matts Balgård och Magnus Munge representerade Sverige vid EAHP:s General 
Assembly, GA, i Edinburgh 13–16 juni. 

• EAHP:s Academy seminar 2019 genomfördes 20–21 september i Bryssel. 
Inbjudan gick ut i nyhetsbrev om att anmäla intresse för dessa aktiviteter. 
Följande personer utgjorde Sveriges delegater vid seminarierna: 

• Qualitative research methods: Maria Gustavsson (Umeå universitet) och 
Parvaneh Agazari (Uppsala universitet) 

• Antibiotic Stewardship: Advanced: Jenni Falgén (Region Stockholm, 
Södersjukhuset), Annabel Peyravi-Latif (Akademiska sjukhuset, Uppsala) 

 
Övergripande verksamhetsstrategi för sektionen 2019 
Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret 2019 fortsatt att lyfta och driva 
strategiska sjukvårdsfarmacifrågor med fokus på frågor kopplat till den farmaceutiska 
rollen inom vården. Detta arbete har bland annat resulterat ny utbildning för receptarier 
i vården samt en workshop kring behovet av farmaceuter med tillverkningskompetens.  
 
  



Farmaceuter med tillverkningskompetens – hur säkrar vi tillgången framöver? 
Den 27:e september anordnade sektionsstyrelsen en dag för att diskutera orsaker, 
lösningar och åtgärder på det stora problemet med att rekrytera och behålla 
farmaceuter med tillverkningskompetens. Närvarande under dagen var representanter 
från Läkemedelsverket, berörda universitet som tillhandahåller utbildningen, Apoteket 
AB, ApoEx, APL och flera regioner. Det blev en dag med mycket givande diskussioner 
och stort gemensamt fokus på hur detta kan lösas. Önskemål lyftes om att 
sjukvårdsfarmacisektionen även fortsättningsvis skulle kunna sammankalla detta 
nätverk för fortsatt erfarenhetsutbyte och samverkan. 
 
Nätverksmöte för regionanställda farmaceuter i Norrköping 
Matts Balgård deltog vid nätverksmötet för regionanställda farmaceuter i Norrköping 
21–22/5. Matts och Celina Sving från Sveriges Farmaceuter ledde en programpunkt om 
nationell harmonisering av roller för farmaceuter i sjukvården. 
Under mötet bildades också den ideella föreningen NFRK (Nätverket för Farmaceuter i 
Region och Kommun) som är en formalisering av nätverket för regionanställda 
farmaceuter. Sektionen kommer framöver att samarbeta med NFRK kring frågor av 
gemensamt intresse. 
 
Ny utbildning för receptarier i vården 
Under året har Läkemedelsakademin tillsammans med sektionen tagit fram en 
utbildning för receptarier i vården. Detta är ett relativt nytt arbetsområde för 
receptarier, vars grundutbildning i princip helt är inriktad på arbete inom 
apoteksbranschen. Denna utbildning består av tre separata heldagar med 
inlämningsuppgifter och web-diskussioner däremellan och tar upp områden som 
sjukhusens läkemedelsförsörjning, föreskrifter gällande läkemedelshantering och roller 
för farmaceuter inom vården. I september hölls den första utbildningsdagen och 18 
personer deltog med mycket frågor och funderingar. 
 
Projekt om roller för sjukvårdsfarmaceuter 
I takt med att allt fler farmaceuter anställs inom regioner/kommuner och att 
arbetsuppgifterna varierar har behovet att utarbeta definierade farmaceutiska roller i 
vården ökat. Sektionen för sjukvårdsfarmaci och Sveriges Farmaceuters Offentligsektion 
har därför tillsatt en gemensam arbetsgrupp för att försöka utarbeta en nationell 
rekommendation kring rollerbeskrivningar för de vanligaste farmaceutiska rollerna i 
hälso- & sjukvården. Arbetsgruppen har samlat in rollbeskrivningar från olika regioner 
samt haft en programpunkt vid nätverksmötet för regionanställda farmaceuter i 
Norrköping där man presenterade arbetet så långt. Arbetet kommer att fortsätta under 
2020 och förhoppningsvis utmynna i ett policydokument med 
professionsorganisationernas rekommendationer kring roller. 
 
EAHP:s CTF-projekt 
Det pågår ett långsiktigt 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 publicerades under slutet av 2017. Nu pågår arbete att 
matcha existerande utbildningsplaner för specialistutbildningar i sjukvårdsfarmaci mot 
kompetensmatrisen. Parallellt arbetar man för att få tio länder, som idag har en 
etablerad 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 ska kunna rösta om 
förslaget som ska skickas till EU-kommissionen på GA 2020. Sektionen följer CTF-
projektet, men arbetar inte aktivt med frågan i nuläget eftersom specialisering inte  
 
EAHP Survey och SAT 
EAHP har under många år skickat ut en enkät till sjukhusapotek i alla medlemsländer 
för att sammanställa demografisk statistik över sjukhusfarmacin i Europa. Man har nu 
beslutat att låta enkäten vila för att istället satsa på SAT. SAT är ett webbaserat verktyg 
för sjukhus att göra en självskattning i hur man ligger till avseende EAHP:s 44 
statements om god sjukvårdsfarmaci. Självskattningen ger en aktionsplan med 
prioriterade områden för förbättring. Det går att nå SAT via EAHP:s hemsida och 
verktyget är kostnadsfritt att använda. Om användningen av SAT blir omfattande och 
spridd så kan dessa data ersätta enkäten. 
 
Remisser 
Sektionen har under verksamhetsåret bidragit till Apotekarsocietetens svar på följande 
remisser: 
 

• Apoteksmarknadsutredningens betänkande om dos, extempore och 
prövningsläkemedel (SOU 2018:53) 

• Statlig utredning ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel” (SOU 2018:89) 
• Reviderad svensk version av God apotekssed (GPP) 

 
Nyhetsbrev  
Under året har två nyhetsbrev producerats och skickats via mejl till medlemmarna i 
sektionen. 
 
Framåtblick mot 2020 
Sektionsstyrelsen avser att under verksamhetsåret 2020 tillsammans med Sveriges 
Farmaceuters offentligsektion fortsätta arbetet 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 att marknadsföra EAHP:s 
självskattningsverktyg SAT. EAHP-kongressen äger rum i Göteborg 25–27/3 2020 och 
sektionen kommer att marknadsföra kongressen i Sverige och delta vid arrangemanget. 
Styrelsen planerar också att genomföra en till två medlemsaktiviteter kring intressanta 
ämnen. 
 
 
Linköping, 2019-10-18 
För styrelsen 
 
 
Johanna Orraryd 
Sekreterare 


