
 
 
 
 

   
 

 

Verksamhetsberättelse sektionen för 
Öppenvårdsfarmaci 2020 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, det vill säga från den 
20191101 till den 20201101. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar 201006: 372 st (+12 % sedan 191006) 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande: Paulo Mukooza 
Ledamöter: Louise Skalin, Dylan Garamani, Anna Diamantis, Frida Rosberg, Clary Holtendal, Jenny Julin, 
Erika Larsson  
Adjungerade ledamöter: Katarina Ahlskog (Maria Mårfält har ersatt Katarina vid frånvaro) 
 
Ledamöter i fullmäktige: Paulo Mukooza, Louise Skalin 
 
Valberedning (sammankallande): Andy Wallman 
Valberedning (ledamöter): Elisabeth Helgesson, Robert Svanström 
Valberedning (suppleant): Anna Montgomery 
 
Styrelsearbetet 
Styrelsen har haft 3 fokus områden under 2020: 

• Rekrytera nya medlemmar 

• Apotekens verksamhet och dess roll/bidrag för en bra läkemedelsanvändning 

• Ökad kommunikation ut till våra medlemmar och tillföra mervärde 
Aktiviteter inom de olika fokusområdena kommer att göras inom ramen för Apotekarsocietetens, 
Läkemedelsakademins och Läkemedelsvärldens olika verksamheter 
 
Styrelsen har haft fem möten under verksamhetsperioden, varav fyra av dem har varit digitala på grund av 
Corona-pandemin.  Det kommer att hållas ytterligare tre styrelsemöten till 201231. 
 
Svar på remisser  
Sektionen har varit mycket aktiv i att behandla remisser under verksamhetsåret. Följande remisser har 
lämnats input på till Apotekarsocietetens samlade remissvar: 
 

• Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård SOU 2020:36 

• Delbetänkande God och nära vård SOU 2020:19 

• Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret SOU 2020:23  

• Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av 
förordnande och utlämnande av vissa läkemedel  

• Nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:XX)  om omfördelning av läkemedel 

• Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel på apotek (dnr 2521/2019) 

• Justering av avgifter öppenvårdsapotek,partihandel,sjukhusens läkemedelsförsörjning och 
maskinell dosverksamhet (dnr 2.2.3-2020-076545)  



 
 
 
 

   
 

 

Deltagande i centrala aktiviteter och möten 
Paulo deltog i januari i ordförandekonferensen 
Paulo deltog från sektionen i studentmässan Alarm februari i Göteborg 
Paulo och Louise deltog i maj i Apotekarsocietetens fullmäktige 
Louise deltog i krets- och sektionsrådet 200918 
 
Övrigt  
De aktiviteter som sektionen planerat under våren har fått skjutas fram till i höst till följd av Corona.  
Under hösten 2020 planeras följande aktiviteter: 

- Vad kommer den nationella läkemedelslistan (NLL) att innebära för apoteken 
- Hur har Läkemedelsverkets nya receptföreskrifter 200701 påverkat jobbet på apotek 

o Representant från Läkemedelsverket medverkar och svarar på frågor 
- Restnoteringar – ett samarrangemang med skånska kretsen 

Sektionen är även med och samarrangerar en apoteksdag 26 november ihop med Sveriges Apoteksförening 
och Sveriges farmaceuter. Denna ersätter Apoteksforum. På apoteksdagen har sektionen föreslagit en 
diskussion kopplad till miljöfrågor. 
Priset för bästa kundinsats på apotek (15 000 kr) är tänkt att delas ut på nämnda dag. Medlemskap är inte 
längre ett villkor för priset som denna gång riktar sig tydligt till farmaceuter. Mod och kreativitet ska 
däremot premieras i kundinsatsen. Tack vare de nya strategiska besluten kring marknadsföringen samt 
ändringarna av villkoren för priset, gav det ett utomordentligt utfall av +300% ökning av nomineringar 
jämfört med föregående och tidigare år. 
 
 
Ekonomisk rapport för 2020 
Föreningen hade en intäktsbudget på 16 167 kr (medlemsavgifter) och en kostnadsbudget på 65 600 kr för 
2020.  
Det ekonomiska utfallet för föreningen framgår av nedanstående tabell. Resultatutfallet är beräknat som 
registrerat utfall från resultatrapporten per den 3 september 2020. Prognos för kvarstående kostnader 
under resten av året till den 31/12 2020 är främst kostnader för utdelning av utmärkelsen Bästa kundinsats 
och skiftesmiddag med nya och gamla styrelsen samt eventuella kostnader som uppkommer i samband 
med den inplanerade apoteksdagen den 26/11 då sektionen för öppenvårdsfarmaci står för en del av 
programmet.  
Styrelsemötena har sedan 17 mars 2020 genomförts digitalt eller per telefon vilket har resulterat i ett lägre 
utfall av resekostnader för 2020. 
 



 
 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
Paulo Mukooza 
Stockholm 5/10 2020 

Ordförande i sektionen för Öppenvårdsfarmaci   


