Nyhetsbrev 3, 2020 sektion för sjukvårdsfarmaci

Ny styrelse
Sektionens årsmöte genomfördes via mail under andra halvan av november. 49 medlemmar
deltog och röstade via den utsända röstningslängden. Valen utföll enligt valberedningens
förslag, dvs sektionensstyrelse för 2021 består av följande personer:
Ordförande: Matts Balgård
Ledamöter: Sari Frigård, Maria Gustafsson, Sofia Jonsson, Lisa Larsson, Johanna Orraryd,
Anna Skrinning
Inga övriga ärenden hade anmälts till årsmötet så agendapunkterna godkändes i enlighet
med utsänd dagordning och tillhörande möteshandlingar.
Kvällsföredrag om avancerade cellterapier
Professor Stephan Mielke, chef för Medicinsk Enhet Cellterapi och allogen
stamcellstransplantation (CAST) samt vetenskaplig chef för Cancer Center vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Stockholm, föreläste om användningen av ATMP på Karolinska
sjukhuset i ett virtuellt möte. Aktiviteten ägde rum den 26 november och var välbesökt, 113
personer deltog och lyssnade på föreläsningen. Efter föreläsningen gavs tillfälle att ställa
frågor till Stephan, och deltagarna hade många tankar och funderingar som gav upphov till
intressanta diskussioner. Föreläsningen och den efterföljande diskussionen blev väldigt
uppskattad av åhörarna.
Bubbel & Babbel
Apotekarsocieteten och Swedish National Association of Pharmaceutical students (SNAPS)
arrangerade en mingelkväll för studenter den 13:e november. Som de flesta aktiviteter i
dessa tider genomfördes mötet virtuellt via Zoom. Syftet med arrangemanget Bubbel &
Babbel är att presentera Apotekarsocieteten och dess sektioner och ge studenter
möjligheter att knyta kontakter med personer som arbetar inom läkemedelsindustrin,
forskning, kommunikation, region, myndigheter samt leverantörer. Totalt deltog
representanter från åtta sektioner och cirka 25 studenter.
Nätverksmöte för farmaceuter med tillverkningskompetens, hur säkrar vi tillgången
framöver, är framflyttat till hösten 2021, närmare bestämt 30 september. Separat inbjudan
skickas till deltagarna. Vi återkommer med mer information kring detta evenemang i vårt
nästa nyhetsbrev.
Receptarieprogrammet i Uppsala
I september började de första studenterna på det nya receptarieprogrammet vid Uppsala
universitet. En nyhet är en professionell utvecklingsstrimma som går genom programmet
med 3 hp varje termin. I slutet av utbildningen väljer studenterna en specialiseringskurs.
Fakulteten håller på att utarbeta och fastställa dessa kurser. Tanken är att ge en kurs i
fördjupad apoteksfarmaci, en med inriktning mot myndighetsarbete och regulatory affairs, en
kurs i extempore samt en ny kurs med inriktning mot sjukvårdsfarmaci. Matts Balgård

(Apotekarsocieteten & Region Uppsala) och Karl Johan Lindner (Region Västmanland) ingår
som branschrepresentanter i den arbetsgrupp som ansvarar för specialiseringskureserna i
sjukvårdsfarmaci och extempore.
Sjukvårdsfarmacisektionens arbete med remisser
Sektionen har bidragit till Apotekarsocietetens svar på nedanstående remisser. Remissvaren
finns att läsa här: https://www.apotekarsocieteten.se/aps-tycker/remisser/
●

●

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera
läkemedel för vaccination mot sjukdomen Covid-19 och föreskrifter om ändring i
föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande
avfall från hälso- och sjukvården.
Läkemedelsverkets förslag till justerade tillsynsavgifter. Dnr. 2.2.3-2020-076545.
OBS. Detta remissvar har ännu inte skickats in till myndigheten.

Kommande disputationer
Uppsala universitet: Thomas Kempen försvarar sin avhandling om klinisk farmaci (bland
annat Medbridge-studien) 12:e mars.
Linnéuniversitetet: Malin Johansson Östbring försvarar sin avhandling om
läkemedelsanvändning vid kranskärlssjukdom
Kommande kongresser
●

EAHP-kongressen med temat ”Hospital pharmacists – the future of patient care!”
äger rum 23–28 mars 2021 i Wien, Österrike. Denna kongress sker virtuellt. Se
nedan länk från EAHP. https://www.eahp.eu/congresses

Styrelsen önskar er en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
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