
 
 
 
 

   
 

 

Verksamhetsberättelse sektionen för 
Öppenvårdsfarmaci 2021 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, det vill säga från den 
20201101 till den 20211101. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar 201006: 386 st (en liten ökning sedan förra året) 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande: Carin Svensson 
Ledamöter: Karin Svensberg, Fredrik Malmqvist, Frida Rosberg, Erika Andersson, Jenny Julin, Erika Larsson, 
Leith Yassir, Caroline Baskin 
Adjungerade ledamöter: Katarina Bodin 
 
Ledamöter i fullmäktige: Frida Rosberg och Erika Larsson 
 
Valberedning (sammankallande): Paulo Mukooza 
Valberedning (ledamöter): Anna Montgomery och Andy Wallman 
Valberedning (suppleant): Elisabeth Helgesson 
 
Styrelsearbetet 
Styrelsen har haft 3 fokus områden under 2021: 

• 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 tio möten under verksamhetsperioden, varav alla har varit digitala på grund av Corona-
pandemin.  Det kommer att hållas ytterligare ett styrelsemöte innan årsskiftet. 
 
Svar på remisser  
Sektionen har varit mycket aktiv i att behandla remisser under verksamhetsåret. Följande remisser har 
lämnats input på till Apotekarsocietetens samlade remissvar: 
 

• Remiss om behörighet för sjuksköterskor att ordinera 

• Remiss om nya föreskrifter om märkning och bipacksedlar 

• Remiss, en EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning 

• Remiss om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel 

• Remiss om förstärkt försörjningsberedskap 

• Remiss om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt detaljhandel vid 
öppenvårdsapotek 

• Remiss nya föreskrifter om partihandel med läkemedel 

• Remiss om licensavgifter 



 
 
 
 

   
 

 

Deltagande i centrala aktiviteter och möten 
Dessvärre har många av dessa aktiviteter fått ställas in eller anordnats digitalt pga pandemin 
Carin deltog i februari i ordförandekonferensen 
Carin deltog i krets- och sektionsrådet 20210924 
 
Övrigt  
De aktiviteter som sektionen planerat har fått bli digitala pga pandemin, dock med positivt resultat på 
deltagarantal. Tankar på aktiviteter om Nationella läkemedelslistan har också fått skjutas mot framtiden 
pga pandemin. 
Vi planerar en medlemsenkät under våren 2022. 
Under 2021: 

- Utan spaning, ingen aning i samarbete med Stockholmskretsen 
- Deltagande i eventet Bubbel och babbel för studenterna 
- Farmaceuter som vaccinatörer 
- Lunchföreläsning- Farmaceuter utan gränser 
- Apoteksdagen (Medicinteknik och Farmaceutiska tjänster) 

 
Sektionen är med och samarrangerar en apoteksdag 24 november ihop med Sveriges Apoteksförening och 
Sveriges farmaceuter. Denna ersätter Apoteksforum.  
Priset för bästa kundinsats på apotek (15 000 kr) ska delas ut på nämnda dag. Medlemskap är inte längre 
ett villkor för priset som nu riktar sig tydligt till farmaceuter på apotek. 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 bra utfall av ökning av nomineringar jämfört med föregående och tidigare 
år. 
 
 
Ekonomisk rapport för 2021 
Föreningen hade en intäktsbudget på 22500 kr (medlemsavgifter) och en kostnadsbudget på 65 600 kr för 
2021.  
Pga pandemin har det mesta av verksamheten skett digitalt vilket minskat kostnader för resor, kost och 
logi 
Prognos för kvarstående kostnader under resten av året till den 31/12 2021 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 24/11 då 
sektionen för öppenvårdsfarmaci står för en del av programmet.  
Styrelsemötena har under hela året genomförts digitalt eller per telefon vilket har resulterat i ett lägre 
utfall av resekostnader för 2021. 
 

 
 
 
Carin Svensson 
Stockholm 5/11 2021 

Ordförande i sektionen för Öppenvårdsfarmaci   


