Nyhetsbrev 3, dec. 2019 sektion för sjukvårdsfarmaci
Kurs för receptarier i vården

Sektionen har under det gångna året utarbetat en kurs för nyanställda farmaceuter i vården
tillsammans med Läkemedelsakademin. Utbildningen består av tre samlingsdagar i Stockholm
med inlämningsuppgifter och diskussioner däremellan. Kursen, som startades i september, har
fått gott betyg av de 19 premiärdeltagarna. Kursen kommer att ges igen hösten 2020.

Temadag, Farmaceuter med tillverkningskompetens, hur säkrar vi tillgången
framöver?

27:e september anordnade sektionen en nätverksträff med syfte att samla representanter från
berörda aktörer och gemensamt diskuterade om hur man tillsammans kan hitta bästa möjliga
lösningar för att säkerställa farmaceutbehovet inom extemporetillverkning. Deltagarna var
representanter från regioner, Apoteket AB, ApoEx, APL, universitet samt läkemedelsverket. Tre
bristande områden identifierades och förslag på åtgärder diskuterades i grupper. Bland de
bristande orsak kunde vi vara eniga om brist på utbildningsplats på tillgängliga
extemporekurser, brist på marknadsföring av rollen som beredningsfarmaceut och brist på
samarbete mellan aktörer, universitet/nätverksarbete.
Resultatet av denna aktivitet blev att en arbetsgrupp med medlemmar från regioner,
leverantörer, universiteten samt läkemedelsverket skapades som med hjälp av representant
från Läkemedelsakademin undersöker möjligheten att starta upp uppdragsutbildningar för att
skapa fler platser på extemporeutbildningen. Läkemedelsakademin kommer att hålla kontakten
med universiteten och leverantörerna. Diskussion pågår just nu.
Det utarbetades även förslag på marknadsföring i form av medverkande på inspirationsdagar,
mässdagar samt tidigt i receptarieutbildningen.
Sektionen för sjukvårdsfarmaci kommer att anordna samma möte nästa år i samma tid för att
underhålla nätverket och hålla denna fråga vid liv.

Rapport från EAHP Academy Seminar 2019 av Maria Gustafsson och Parvaneh
Aghazari
Kvalitativa forskningsmetoder (Qualitative research methods)
I september 2019 anordnade EAHP ett seminarium om kvalitativa forskningsmetoder. Syftet
med detta seminarium var att förbättra och stärka farmaceuters ställning i forsknings- och
utvecklingsarbete.
Kvalitativ forskning som syftar till att besvara frågor om vad, hur och varför, kan användas både
som enskild metod men även tillsammans med kvantitativa metoder. Under seminariet fick
deltagarna föreläsningar bland annat kring några utvalda metoder, etiska aspekter och hur man
analyserar kvalitativa data. Under workshops gavs möjlighet till gruppövningar i att formulera
syfte samt att ta fram intervjufrågor och rollspel. Nedan följer en översikt över innehållet i
programmet:
Programmet inleddes med en inspirationsföreläsning och genomgång av innebörden av
kvalitativa studier. Olika metoder som kan användas var ämnet för föreläsningen som följde
efter. Några vanliga metoder som används vid den kvalitativa forskningen är observationer,
fokusgrupper och intervjuer.

I det första grupparbetet fick vi som uppgift att formulera ett syfte till en tilltänkt studie. Givetvis
ingick även framtagande av relevanta frågeställningar. Utifrån syftet fick grupperna i uppgift att
planera en studie och beskriva tillvägagångsättet samt vid behov ta fram ett intervjuunderlag.
Därefter följde en föreläsning om etiska aspekter som ska beaktas vid kvalitativ forskning som i
övrigt var inledande för andra seminariedagens föreläsningar.
Andra dagen fortsatte arbetet i grupperna. Fokus låg på finslipning av det intervjuunderlag som
grupperna hade tagit fram. Vi fick sedan prova på att intervjua varandra efter detta underlag,
vilket var en intressant upplevelse. Vi märkte snabbt att en justering av underlaget behövdes,
och fick med oss att det är viktigt att pilottesta intervjufrågor innan man startar upp en studie.
Programmet var till stor del uppbyggt på aktiva deltagare, och i en av de workshops som ingick
fick vi även prova på rollspel i fokusgrupper. Varje deltagare fick slumpvis en roll tilldelad,
exempelvis att vara aktiv, tystlåten, att vara fokusgruppledare eller sekreterare. Vi fick genom
denna workshop inblick i hur en fokusgrupp i praktiken kan gå till, och passet avslutades med
reflektioner och frågestund.
Därefter var det dags för föreläsning om analys av insamlade data. Föreläsarna gav verkliga
exempel från sina egna forskningsarbeten. Några exempel värt att nämna är kodning av
intervjuunderlagen. En övning följde efter där deltagarna fick individuellt koda en verklig
(journalistisk) intervju. Workshopen fortsatte med diskussioner både parvis med en annan
deltagare och i plenum.
Även som all annan vetenskaplig forskning behöver man säkerställa kvaliteten av kvalitativ
studie om man avser genomföra. Tillvägagångssättet för sådan kvalitetssäkring var avslutande
delen av seminariets workshops.
Vi tar med oss från detta seminarium inspiration att lära oss mer om kvalitativa metoder, och
föresatsen att öka andelen kvalitativa examensarbeten på våra respektive universitet.
Material för de olika momenten finns tillgängligt via:
https://www.eahp.eu/events/academy/academy-seminar-2019-brusselsbelgium/PresentationsS2

Ett urval av 2020 års aktiviteter inom sjukvårdsfarmaciområdet:
➢ EAHP-kongressen i Göteborg 25–27 mars 2020.
EAHP bjuder in till den 25: e EAHP-kongressen den 25-27 mars 2020 i Göteborg
med temat " Hospital pharmacists – the future of patient care!". Det vetenskapliga
programmet är relevant för dig som är intresserad av sjukvårdsfarmaceutiska
frågeställningar. Sektionen för sjukvårdsfarmaci är Sveriges representant i EAHP och
kommer att vara representerade på kongressen. Kom och hälsa på oss!
➢ Nätverksmöte för Farmaceuter inom Region och Kommun i Örebro 1–2 april
➢ Temakväll 28 april kl 18–20 i Stockholm, CAR-T-cellterapi, en helt ny behandlingsprincip
vid cancer. Talare: Dr Stephan Mielke, Karolinska univerasitetssjukhuset. Aktiviteten
kommer förhoppningsvis att videoinspelas.
➢ Apotekarsocietetens fullmäktige i Uppsala 15–16 maj
➢ EAHP General Assembly i Bryssel 11–14 juni
➢ Nätverksmöte – farmaceuter med tillverkningskompetens, hur säkrar vi tillgången
framöver, sep (exakt datum ej bestämt än)
➢ EAHP Academy Seminars 18-19 september 2020 i Vilnius. Ämnen 2020: ATMP
(advanced therapy medical products) respektive critical analysis of statistics in
publications.

➢ ESCP symposium om klinisk farmaci i Lissabon 28–30 oktober
➢ ASHP Midyear Meeting 6–10 december i New Orleans

Styrelsen önskar God Jul & en riktigt bra start på år 2020!
På återseende

//Styrelsen för Sjukvårdsfarmacisektionen

