
 
 
 
 

   
 

 

Verksamhetsberättelse sektionen för 
Öppenvårdsfarmaci 2019 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, det vill säga från den 
20181201 till den 20191115. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 316 i augusti i år (förra året 265) 
 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande: Anna Montgomery 
Ledamöter: Louise Skalin, Inger Näsman, Paulo Mukooza, Emil Andreasson, Anna Diamantis, Bodil Lidström, 
Frida Rosberg 
Adjungerade ledamöter: Johan Olofsson, Dylan Garamani, Katarina Ahlskog 
 
Ledamöter i fullmäktige: Anna Montgomery, Paulo Mukooza 
Suppleanter i fullmäktige: Louise Skalin, Bodil Nyström 
 
Valberedning (sammankallande): Andy Wallman 
Valberedning (ledamöter): Elisabeth Helgesson, Robert Svanström 
 
 
Styrelsearbetet 
Styrelsen har haft sex fysiska möten under verksamhetsperioden, där vissa ledamöter deltagit per telefon.  
 
Svar på remisser  
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek  
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek 
Läkemedelsutredningen 
Förslag till föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit  
 
 
Deltagande i centrala aktiviteter och möten 
Anna M deltog i januari i ordförandekonferensen och i sektionsrådet i september. 
Paulo deltog från sektionen i studentmässan Alarm i Göteborg. 
Paulo deltog även i studentmässan Pharmadan i Uppsala.  
 
Övrigt  
Styrelsen har haft synpunkter på och påverkat branschens nya GPP som tagits fram.   
Utfallet av den medlemsenkät som genomfördes 2018 för att samla in synpunkter på hur arbetet i 
sektionen kan utvecklas framåt har presenterats på hemsidan. 
Priset för bästa kundinsats på apotek har av sektionen omformulerats under året. Nytt upplägg är att 
medlemskap i sektionen krävs och endast ett pris med prissumman 15 000 kr delas ut på Apoteksforum i 
november. 



 
 
 
 

   
 

 

Styrelsen har tagit fram en kommunikationsplan för att föra ut budskap. 
 
 

Ekonomisk rapport för 2019 

Föreningen hade en intäktsbudget på 12 550 kr (medlemsavgifter) och en kostnadsbudget på 45 200 kr för 
2019. Det ekonomiska utfallet för föreningen framgår av nedanstående tabell. Resultatutfallet är beräknat 
som registrerat utfall från resultatrapporten per den 30 september 2019. Prognos för kvarstående 
kostnader under resten av året till den 31/12 2019 är kostnader vid utdelning av utmärkelsen Bästa 
kundinsats, skiftesmiddag med nya och gamla styrelsen samt resekostnader för de 3 kvarvarande 
styrelsemöten under året.  

 
 
 *Utfall beräknat från resultatrapport daterad 30 september 2019 
 
Planerat under återstoden av 2019 
En aktivitet om antibiotikaresistens var planerad under våren men fick ställas in på grund av få 
anmälningar. Nytt planerat datum är 29 oktober 
Inför Apoteksforum förbereder sektionen ett seminarium med paneldebatt om digitaliseringsresorna på 
vård och apotek. 
 
 
 
 
Anna Montgomery 
Stockholm 3/10 2019 

Ordförande i sektionen för Öppenvårdsfarmaci   


