Nyhetsbrev 2, 2020 sektion för sjukvårdsfarmaci
Evenemang och Aktiviteter
Sektionens temakväll med ämnet, “CAR-T-cellterapi, en helt ny behandlingsprincip vid
cancer”, talare: Dr Stephan Mielke, Karolinska universitetssjukhuset hålls virtuellt onsdagen
den 25 november 18.30-20.00. Anmäl dig till aktiviteten på Apotekarsocietetens hemsida
eller via länken:
Användning av CAR T-celler och andra ATMP på Karolinska Universitetssjukhuset
EAHP-kongressen med temat ”Hospital pharmacists – the future of patient care!” äger rum
24–26 mars 2021 i Wien, Österrike. Sista inlämningsdag för abstracts till
EAHP-kongressen är 15/10 – se länk här.
https://www.eahp.eu/congresses
Nätverksmöte – farmaceuter med tillverkningskompetens, hur säkrar vi tillgången framöver,
är planerad till den 11 februari 2021 i Stockholm. Separat inbjudan skickas till deltagarna i
början på nästa år.
Läkemedelsakademins kurs för receptarier i vården flyttas fram från hösten 2020 till 2021. Vi
återkommer med mer information i vårt nästa nyhetsbrev.

Stipendier
Styrelsen vill påminna om möjligheten att söka stipendier för forskning och fortbildning från
Apotekarsocieteten. Sista ansökningsdag är 31/10. Länk till utlysta stipendier och
webformulär för ansökan finns här.
https://www.apotekarsocieteten.se/stipendier-och-priser/soka-stipendier/

Receptarieprogrammet i Uppsala
Uppsala universitet har reviderat receptarieprogrammet och de första studenterna på den
nya utbildningen började i september. Under år 3 har studenterna en valbar
specialiseringskurs om 7,5 hp. Det kommer att finnas tre huvudsakliga inriktningar för
specialisering: apoteksfokus, myndighetsfokus samt extempore och sjukvårdsfokus.
Fakulteten har tillsatt arbetsgrupper för att utveckla de olika specialiseringskurserna.
Sektionens ordförande Matts Balgård ingår i arbetsgruppen för extempore och
sjukvårdsfarmaci. Matts mottar gärna förslag och input kring kursinnehåll och prioritering av
innehåll. Kontakta honom per mail: matts.balgard@akademiska.se
Länk till nya receptarieprogrammet:
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=FRC1Y

Sektionens årsmöte
Sektionens årsmöte kommer att hållas virtuellt via mail. Om du vill nominera dig själv eller
någon annan sjukhusfarmaceut till sektionens styrelse, kontakta valberedningen senast
12/11 via mail till: sofia.a.jonsson@gmail.com. Kallelse till årsmötet kommer att skickas ut
15/10. Länk till mötet inklusive virtuell röstsedel skickas ut 15/11 och därefter kan man rösta
fram till 29/11.
Sjukvårdsfarmacisektionens arbete med remisser
Sektionen har bidragit till Apotekarsocietetens svar på nedanstående remisser:
• SOU 2020:18 God och nära vård
• SOU 2020:23 Delbetänkande hälso- och sjukvård i det civila försvaret
Sjukvårdsfarmacisektionens arbete för att säkra tillgången på farmaceuter med
beredningskompetens
Sektionen har arbetat tillsammans med Universitetet i Umeå och övriga intressenter för att
säkra platser på extemporeutbildningen, för de farmaceuter som idag arbetar med
extemporeberedning men inte har en formell universitetsutbildning för detta, utan har
utbildats internt inom de olika apotekskedjorna. Internutbildning för beredningskompetens är
inte längre godkänd av Läkemedelsverket, utan måste kompletteras med
universitetsutbildning. Universitetet har berett plats för 6 farmaceuter på den kurs som
startar 2/11 2020 och av dessa fördelas 3 till ApoEx, 1 till Apoteket AB, 1 till Region
Kronoberg och 1 till Region Värmland. På längre sikt är ambitionen att starta en
uppdragsutbildning i Läkemedelsakademins regi hos Universiteten, för att regioner och
apotekskedjor ska kunna utbilda tillräckligt med personal för extemporeberedning.

Kommande kongresser
➢ A
 SHP Midyear Meeting 6–10 december. Virtuell kongress – se länk
https://midyear.ashp.org

Styrelsen önskar er en trevlig höst!
På återseende
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