
ÅRSBERÄTTELSE FÖR SEKTIONEN FÖR SJUKVÅRDSFARMACI 
VERKSAMHETSÅRET 2020 (2019-10-16 – 2020-10-15) 
 
VERKSAMHETSÅRET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 

Enligt styrelsebeslut i Sektionen för Sjukvårdsfarmaci omfattar verksamhetsåret tiden 
från årsmöte till årsmöte. Denna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 
omfattar tiden från och styrelsemöte 2019-11-05 och årsmötet 2020-11-29 fram till 
datumet när denna verksamhetsberättelse skrivs, 2020-10-15. 
 

MEDLEMMAR 
Sektionen för Sjukvårdsfarmaci hade cirka 486 medlemmar under 2020, vilket är en 
fortsatt glädjande ökning.  
 

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 
Lisa Larsson, Region Skåne 
Anna Skrinning, Region Värmland 
 
Katarina Ahlskog har varit sektionens resursperson från Läkemedelsakademin och har 
varit adjungerad till styrelsemötena.  
 
Ordinarie valda ledamöter till Apotekarsocietetens fullmäktige har varit Matts Balgård 
och Johanna Orraryd. Zahra Shah-Shahid och Lisa Larsson har varit 
fullmäktigesuppleanter i nämnd ordning.  
 
Revisor för sektionens verksamhet och räkenskaper har enligt beslut på årsmötet  
2008-11-11 utgjorts av Apotekarsocietetens revisorer. 
 
Valberedningen har utgjorts av Sofia Jonsson (sammankallande), Karin Lindgren och 
Ulrika Gillespie. 



VERKSAMHET 
 
Sektionens årsmöte 2019 
Sektionens årsmöte 2019 genomfördes per capsulam via mail. Inga övriga frågor hade 
anmälts i förväg så årsmötet genomfördes enligt stadgarnas standarddagordning med 
röstningsförfarande per mail. Verksamhetsberättelsen för 2019 godkändes och den 
avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Tillsättning av förtroendeposter baserades 
på 40 inkomna giltiga röster. Styrelse för 2020 valdes enligt valberedningens förslag. Till 
valberedning för 2020 omvaldes Sofia Jonsson och Karin Lindgren och Ulrika Gillespie 
invaldes. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 (2019-10-16 till 2020-10-15) haft nio 
protokollförda möten varav sju har genomförts som telefon- eller Zoom-möten och två 
som fysiska möten på Apotekarsocietetens kansli i Stockholm.  
 
Andra möten och arbetsgrupper 

• Matts Balgård och Johanna Orraryd representerade sektionen vid 
Apotekarsocietetens fullmäktige 15–16 maj. 

• Matts Balgård deltog vid Apotekarsocietetens ordförandekonferens 7–8 februari 
2020. 

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

• Matts Balgård har deltagit i projektgruppen för FRIHSK-projektet tillsammans 
med representanter från Sveriges Farmaceuter. Det handlar om fortsatt arbete 
med att se över roller för farmaceuter inom vården – se nedan.  

• Johanna Orraryd och Magnus Munge har deltagit i projektet Platinea, som 
representanter för sjukvårdsfarmacisektionen, se nedan. 

• Sektionen fanns representerad vid Apotekarsocietetens evenemang för att 
presentera organisationen för farmacistudenter, Bubbel och babbel i november 
2019.  

 
Internationella kontakter och möten 

• EAHP-kongressen som skulle ha ägt rum i Göteborg 25–27 mars blev inställd p g 
a corona-pandemin. Även EAHP:s Academy seminar blev i år inställda. 

• Som ledamot av EAHP:s Scientific Committée har Ulrika Gillespie medverkat i 
kommitténs arbete under 2020. 

• Matts Balgård och Magnus Munge representerade Sverige vid EAHP:s General 
Assembly, GA, som hölls digitalt 3–4 oktober. 

 
Övergripande verksamhetsstrategi för sektionen 2020 
Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft som ambition att fortsätta att 
lyfta och driva strategiska sjukvårdsfarmacifrågor med fokus på frågor kopplade 
kompetensförsörjning och den farmaceutiska rollen inom vården. Dock har mycket 
arbete fått pausas under året till följd av coronapandemin.  
 
  



Farmaceuter med tillverkningskompetens – hur säkrar vi tillgången framöver? 
Detta arbete som påbörjades under 2019 har fortsatt under året. Sektionen har arbetat 
tillsammans med Umeå Universitetet och övriga intressenter för att säkra platser på 
extemporeutbildningen. Detta är då tänkt för de farmaceuter som redan arbetar med 
extemporeberedning, men som inte har en formell universitetsutbildning för detta. 
Universitetet har berett plats för sex farmaceuter på den kurs som startar 2/11 2020. På 
längre sikt är ambitionen att starta en uppdragsutbildning i Läkemedelsakademins regi 
hos universiteten, för att regioner och apoteksaktörer ska kunna utbilda tillräckligt med 
personal för extemporeberedning. 
 
Platinea  
Projektet Platinea startades 2018 och är en samverkansplattform med syfte att förbättra 
tillgänglighet och användning av antibiotika. 15 olika aktörer från akademi, myndighet, 
vård och industri deltar och Apotekarsocieteten är en av aktörerna. Magnus Munge och 
Johanna Orraryd deltar i projektet från sjukvårdsfarmacisektionen framför allt för att 
kunna bidra med kompetens kring läkemedelsförsörjning. Mer information finns på 
hemsidan, www.platinea.se.  
 
Nätverksmöte för regionanställda farmaceuter  
Matts Balgård, Anna Skrinning och Magnus Munge deltog vid nätverksmötet för 
regionanställda farmaceuter som i år genomfördes digitalt 29–30/9. En punkt handlade 
om EAHP:s SAT-projekt och där var Gonzalo Marzal Lopéz från EAHP:s kansli inbjuden 
som presentatör. 
     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. Hittills har sex sjukhus i Sverige 
använt SAT. Förhoppningsvis kommer antalet att öka. 
 
Utbildning för receptarier i vården 
Under hösten 2019 startades den första omgången av utbildningen Receptarier i vården. 
Denna utbildning har Läkemedelsakademin tagit fram tillsammans med sektionen. 
Utbildningen 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. Cirka 
15 personer genomförde hela utbildningen som fick goda omdömen från deltagarna. En 
andra utbildningsomgång skulle ha genomförts under hösten 2020, men har fått skjutas 
upp till följd av coronapandemin. 
 
FRIHSK-projektet - om roller för sjukvårdsfarmaceuter  
Sveriges Farmaceuters offentligsektion och sektionen för sjukvårdsfarmaci har under 
2020 fortsatt arbetet med att försöka utarbeta en nationell rekommendation kring 
rollerbeskrivningar för de vanligaste farmaceutiska rollerna i hälso- & sjukvården. 
Projektet benämns FRIHSK, farmaceuters roller inom hälso- och sjukvården.  
      Arbetet har, som mycket annat, hämmats och försenats pga coronapandemin, men 
fortskrider. Projektet har under fått värdefull förstärkning i Anna Montomery, 
Chefsfarmaceut hos Sveriges Farmaceuter som fungerar som sammankallande i 
projektgruppen.  
 

http://www.platinea.se/


 
Föredrag om CAR-T-behandling och avancerade terapier 
Sektionen planerade en kvällsföreläsning med professor Sephan Mielke om användning 
av CAR-T-celler och andra ATMP vid Karolinska universitetssjukhuset 28/4. Pga 
coronapandemin fick detta arrangemang skjutas upp och kommer istället att 
genomföras som web-föreläsning 24/11 istället. 
 
Remisser 
Sektionen har under verksamhetsåret bidragit till Apotekarsocietetens svar på följande 
remisser: 

• Dnr 3.1.1-2020-032967 Läkemedelsverkets remiss om tillfälliga föreskrifter 
rörande omfördelning av läkemedel mellan apotek pga Covid-19  

• SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem. 

• SOU 2020:23 Delbetänkande Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag 
till försvarspolitisk inriktning. 

• SIS-remiss 19805. Remiss om ny version 4 av SIS HB 370 Säkerhetsnorm för 
medicinska gasanläggningar.  

 
Nyhetsbrev  
Under året har två nyhetsbrev producerats och skickats via mejl till sektionens 
medlemmar. 
 
Framåtblick mot 2021 
Många frågor har fått pausas under 2020, och flera aktiviteter har fått ställas in eller 
skjutas upp. Sektionsstyrelsen hoppas därför att under verksamhetsåret 2021 kunna ha 
möjlighet att ändå genomföra aktiviteter för våra medlemmar och driva de frågor vi 
brinner för. Ett viktigt arbete är samarbetet med Sveriges Farmaceuters offentligsektion 
för att skapa en nationell harmonisering av roller för farmaceuter i sjukvården. Ett annat 
prioriterat område är att säkra tillgången till farmaceuter som är behöriga för arbete 
med extemporeberedning. 
 
 
Linköping, 2020-10-15 
För styrelsen 
 
 
Johanna Orraryd 
Sekreterare 


