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Ny styrelse 
Efter årsmötet 2018 ser styrelsen ut som följer: 

Ordförande: Matts Balgård. 

Ledamöter:  Emica Demirovic,  Maria Gustafsson, Lisa Larsson, Magnus Munge, Johanna Orraryd, Zahra 
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EAHP-kongress 27-29 mars 2019 i Barcelona  
24:e EAHP-kongress sker i år i Barcelona med tema “ personalised Hospital Pharmacy” 
 

 

EAHP:s Academy seminar 2018 
Vid EAHPs Academy seminar i höstas deltog Anna Hendeby Apotekare från region Östergötland och 
Anna Hardmeier Apotekare från Region Stockholm. 
 
Här följer deras sammanfattningar om dagarna. 
 
I oktober 2018 anordnade EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) ett akademiskt 
seminarium om restnoteringar av läkemedel. Omkring 30 länder i Europa hade representanter på plats 
med syftet att sedan sprida informationen i sitt hemland. Vi hade förmånen att representera Sverige. 
Platsen för seminariet var Warszawa, Polen. 
 
Seminariet pågick under två fullspäckade dagar. Programmet bestod av föreläsningar och workshops. 
Föreläsarna kom från bl.a. Serbien, Polen, Schweiz och Tyskland. Under föreläsningarna belystes både 
problematiken kring vad som händer när ett läkemedel restnoteras, vad det medför för konsekvenser i 
vårdkedjan och hur man hanterar uppstådda situationen på olika platser i Europa.  Första 
eftermiddagens workshop kring systemdynamik och komplexa nätverk gav ytterligare dimension på 
problemställningen.  
Trots att de europeiska länderna ligger förhållandevis nära varandra så har vi förutom vår EU-lagstiftning 
väldigt olika nationella regelverk att förhålla oss till. De europeiska ländernas förutsättningar att agera 
vid restnoteringar av läkemedel är väldigt olika både vad gäller möjligheter och hinder. Detta visade sig 
bland annat under de parallella workshops som organiserades enligt ”world Café style”. Olika 
frågeställningar diskuterades och delegaterna fick komma med input med respektive lands 
förutsättningar. Möjlighet till nätverkande fanns också.  
Sverige har mycket att lära från de andra europeiska länderna. Vårt regelverk upplevs ibland 
försvårande för oss. Vi kan konstatera att det behövs ett fördjupat samarbete i frågan mellan svenska 
regioner/landsting och olika europeiska länder. Under hösten 2018 hölls det en workshop inom ramen 
för den Nationella läkemedelstrategin. Fokus var problematiken kring restnotering av läkemedel och hur 
vi nationellt kan få en bättre kontroll och styrning genom en nationell försörjningssamordnare (NOD). Vi 
som deltog från Sverige i Warszawa deltog tyvärr inte i den workshopen men är väldigt positiva till 
initiativet och kommer att följa utvecklingen. 
I Sverige kommer informationen från seminariet på olika sätt att spridas i våra respektive Region 
Östergötland och Region Stockholm. Inget enskilt seminarium i samarbete med 



sjukhusapotekssektionen är inplanerat i dagsläget. Är ni intresserade av att höra mer får ni gärna höra 
av er till någon av oss! 
 

 
Deltagarna vid det akademiska seminariet om restnoteringar av läkemedel i Warszawa, Polen 2018. 

 

Academy seminar 2019 
Detta år planeras följande Academy seminar i Bryssel, Belgium 20-21 september: 
 

1. Antibiotic Stewardship: Advanced 
2. Qualitative research methods 

 
Du är varmt välkommen att kontakta styrelsen om du är intresserad av att delta i årets seminars. 
EAHP står för uppehälle, mat och seminarier. Resa bekostas av deltagarna själva. 
Mer information om detta kommer i ett senare utskick.  
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