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Nyhetsbrev nr 2, 2021 - Sektionen för Sjukvårdsfarmaci                     

 

Apotekarsocietetens stipendier 

Höstens utlysning av Apotekarsocietetens stipendier för forskning respektive fort-och vidareutbildning 
pågår under oktober månad. Vi vill uppmuntra sektionens medlemmar att söka dessa stipendier. De utgör 
en gyllene möjlighet till förkovran och kompetensutveckling, exempelvis vidareutbildning, studieresor, 
kurser, deltagande vid konferenser etc. I synnerhet personer med apotekar- eller farmacie 
magisterexamen och yrkeslegitimation, oavsett arbetsplats, har goda chanser att få stipendiemedel från 
Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse som denna höst har ovanligt mycket pengar att dela ut (cirka 3,2 
miljoner). Även om man inte uppfyller kriterierna för Lennhoffs stiftelse så finns det andra stipendier att 
söka. 
Sista ansökningsdag 31 oktober 2021. För detaljinformation och ansökningsformulär se: 
https://www.apotekarsocieteten.se/stipendier-och-priser/soka-stipendier/ 
 
Möjligheten att söka stipendier är en viktig förmån med medlemskapet i föreningen. Ta chansen! 

 

Extempore 

Grundkursen för extemporebehörighet för receptarier kommer framöver att vara en 7,5 hp kurs istället för 
tidigare 15 hp och kursen kommer därmed att göras om vid lärosätena. Extemporekursen kan läsas inom 
grundutbildningen till receptarie, men också som fristående. Det finns planer för att kursen framöver ska 
erbjudas till yrkesverksamma farmaceuter som ett samarbete mellan Läkemedelsakademin och 
universiteten, där anmälan och urval görs av Läkemedelsakademin och universiteteten ger utbildning och 
examinerar. Sådant samarbete finns redan för ett par kurser i Läkemedelsakademins katalog. Det kommer 
ta lite tid att få till detta så vi återkommer med mer information framöver. 

Malmö universitet har långt framskridna planer på att genomföra en utbildningsomgång av 
extemporekursen med start i februari 2022. Kursen går på halvtid och ges delvis på distans. Det är en 
uppdragsutbildning denna gång så det kan finnas möjlighet att köpa platser. Kontakta sektionsstyrelsen 
om intresse finns för platser på denna kurs. 

 

Nätverksmöte för farmaceuter med tillverkningskompetens 

Denna aktivitet är på grund av reserestriktioner framflyttad till 25 januari 2022. Separat inbjudan skickas 

till deltagarna.  

 

Special Interest Groups (SIG) inom EAHP 

EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) har dragit igång ett arbete med Special Interest 

Groups (SIG) inom olika områden. Syftet med grupperna är att genomlysa en specifik frågeställning. De 

SIG-arbetsgrupper som hittills har startat handlar om Hazardous Medicinal Products, dvs läkemedel som 

kan klassas som riskfyllda avseende hantering, Automated Medication Management och Investigation of 

Medication Errors in Intensive Care Units. Vidare planerar man att starta två SIG:ar om Use of Prefilled 

Syringes in ICUs and Operating Rooms respektive Hospital Pharmacists’ preparedness for rAAV GTx 

https://www.apotekarsocieteten.se/stipendier-och-priser/soka-stipendier/
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(ATMP). Rekrytering av medlemmar för de två senare pågår just nu. Hör gärna av er till styrelsen om ni är 

intresserade av att delta eller vill nominera någon annan lämplig person. 

 

I grupperna önskar man få deltagare som representerar olika delar av Europa och som därmed kan ge en 

inblick i hur det fungerar i respektive land för att så småningom kunna hitta en europeisk ståndpunkt eller 

modell. Nätverken sponsras av läkemedelsindustrin men är helt utan krav på resultat och slutsatser.  

 

Vi hoppas kunna göra en temakväll om EAHP:s SIG:ar under vintern där våra svenska delegater berättar 

om syfte och målsättningar.  

 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i öppen och slutenvård 

Under 2021 har arbete pågått med att ta fram en utbildning som riktar sig till farmaceuter som jobbar med 

kvalitetsgranskning av läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård. Initiativet kommer från medlemmar 

som saknat en sådan utbildning. Som resultat av detta arbete organiserar Läkemedelsakademin en 

tvådagars utbildning den 29 mars och 7 april i kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i öppen och 

slutenvård. Kursen riktar sig till farmaceuter som har en anställning i region, kommun eller privat vård- och 

omsorgsföretag och som jobbar praktiskt, eller ska börja jobba, med kvalitetsgranskning i regioner eller 

kommuner. Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren ha fått en baskunskap och en stabilare grund att 

stå på inför planering, genomförande samt återkoppling av resultat från kvalitetsgranskning. Kursen 

kommer också att ge en fördjupning och inspirera till hur kvalitetsgranskningen kan bidra till en ökad 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvård. Se nedanstående länk för mer information: 

 

https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/kvalitetsgranskning-av-lakemedelshantering-i-halso-och-

sjukvarden/ 

 

 

Årsmöte 

Kallelse till årsmöte i Sektionen för Sjukvårdsfarmaci av Apotekarsocieteten skickades ut till alla 

medlemmar den 18 oktober. Årsmötet kommer att hållas digitalt, länk kommer att skickas ut till 

medlemmarna den 15 november och länken kommer att stängas den 29 november. 

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att finnas på www.apotekarsocieteten.se senast två 

veckor innan mötet. Där kommer även protokollet från årsmötet att läggas ut. Observera att medlem har 

rätt att väcka ärende att ta upp på årsmötet. Ärendet anmäls två veckor innan årsmötet, senast den 1 

november till ordförande Matts Balgård på mail: matts.balgard@akademiska.se 

 

Medlemsantal 

Sektionen för Sjukvårdsfarmaci hade cirka 500 medlemmar under 2021, vilket är en fortsatt glädjande 
ökning. Sjukvårdsfarmaci är numera Apotekarsocietetens tredje största sektion efter Kliniska Studier och 
Regulatory Affairs. 
  

https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/kvalitetsgranskning-av-lakemedelshantering-i-halso-och-sjukvarden/
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Genomförda disputationer inom sjukvårdsfarmaci/klinisk farmaci 

Uppsala universitet: Johanna Sulku försvarade sin avhandling med titeln ”Inhaled pharmacological 
treatment and critical inhaler technique errors in patients with COPD” den 11 juni 2021.  
Länk till avhandlingen finns här:  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1545579/FULLTEXT01.pdf 

 

//Styrelsen för Sjukvårdsfarmacisektionen 


