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Nyhetsbrev nr 1, 2022 - Sektionen för Sjukvårdsfarmaci                     

 

Apotekarsocietetens fullmäktige 

Apotekarsocietetens högsta beslutande organ – fullmäktige – sammanträdde 13–14:e maj i Stockholm. 
Tack vare att sektionen för sjukvårdsfarmaci har växt och nu har drygt 500 medlemmar så var vår 
representation vid fullmäktige i år utökad med en delegat till totalt tre. Ett reviderat policyprogram för 
Apotekarsocieteten och en verksamhetsplan för 2022–2023 antogs av mötet. Framtidens läkemedel, 
läkemedel och miljö samt apotekens och hälso- och sjukvårdens roll för en optimal läkemedelsanvändning 
kommer att vara fokusområden för Apotekarsocieteten under de närmaste kommande åren. 

Torkel Gren valdes till ny ordförande för Apotekarsocieteten och Bertil Abrahamsson, senior principal 
scientist vid AstraZeneca, nyvaldes som ledamot i styrelsen. Övriga styrelseledamöter omvaldes för en ny 
mandatperiod – Se https://www.apotekarsocieteten.se/om-oss/organisationen/styrelse/ för en fullständig 
beskrivning av styrelsens samansättning. 

En annan stor fråga för fullmäktige var Apotekarsocietetens museum där det pågår ett omfattande arbete 
att renovera gårdshuset på Wallingatan för att husera ett nytt farmacihistoriskt museum som är öppet för 
allmänheten. Fullmäktige stödde styrelsens förslag till plan och budget för detta projekt. Målet är att 
museet ska öppna under 2024. 

Avslutningsvis så kallades Richard Bergström och Carin Svensson till hedersledamöter i 
Apotekarsocieteten. 
 

Rollbeskrivning för klinisk farmaci 
Under några år har sektionen för sjukvårdsfarmaci och Sveriges Farmaceuters offentligsektion drivit ett 
gemensamt projekt att utarbeta definition och beskrivning av vanliga roller för farmaceuter i sjukvården. 
Syftet med arbetet är att förtydliga vad olika farmaceutiska roller omfattar, definiera erforderliga 
kompetenser som krävs för rollen med nivågradering samt förtydliga karriärutveckling inom 
sjukvårdsfarmaci. Projektet går under akronymen FRIHSK (Farmaceuters Roller I Hälso- och SjuKvården) 
och arbetsgruppen presenterade den första rollen om klinisk farmaci under en välbesökt videolansering 
21/4. Rollbeskrivningen består av en beskrivning av typiska arbetsuppgifter, formella utbildningskrav samt 
en matris med reella kompetenskrav för rollen i fyra nivåer. Det presenterade rolldokumentet ska ses som 
en öppen betaversion och planen är att göra en revidering under nästa år efter att kliniska farmaceuter 
och arbetsgivare har prövat att använda sig av rollbeskrivningen i praktiken. FRIHSK-projektet avser att 
arbeta vidare med rollerna för extemporetillverkning och avdelningsfarmaci härnäst, men en ny 
arbetsgrupp behöver formeras som inkluderar seniora farmaceuter som kan definiera och nivågradera 
nödvändiga kompetenser inom dessa områden. Om du är intresserad av att jobba med utveckling av 
rollbeskrivningar för extemporetillverkning respektive avdelningsfarmaci får du gärna kontakta Matts 
Balgård matts.balgard@akademiska.se eller Celina Sving celina.sving@akademiska.se. 
Mer information om FRISHK och rollbeskrivningen för klinisk farmaci finns att läsa på Sveriges 
Farmaceuters hemsida: https://www.sverigesfarmaceuter.se/profession/frihsk/ 

 

Ny kurs i sjukvårdsfarmaci vid Uppsala universitet 
Uppsala universitet kommer från och med hösten 2022 att ge en ny kurs i Sjukvårdsfarmaci 7,5 hp 
(kurskod 3FB038) med fokus på arbete som avdelningsfarmaceut i vården. Kursen är en valbar 
specialiseringskurs inom receptarieprogrammet, men kommer även att ges som fristående kurs från 
vårterminen 2023 (sista anmälningsdag 15/10). Kursen fokuserar på läkemedelshantering och 
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iordningsställande av läkemedel på vårdavdelning – inte klinisk farmaci. Områden som ingår i kursen är 
bland annat relevanta regelverk för sjukvårdsfarmaci, läkemedelsförsörjning, läkemedelshantering samt 
patientsäkerhet och riskvärdering. I kursen ingår också tre dagar praktik med avdelningsfarmaceut vid 
Akademiska sjukhuset. Kursen ges på helfart dagtid i Uppsala. För mer information kan man vända sig till 
Matts Balgård: matts.balgard@farmaci.uu.se 

 

Utbildning kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i hälso- och sjukvård 

Den 29 mars och 7 april genomförde Läkemedelsakademin två dagars utbildning om kvalitetsgranskning i 
öppen och sluten vård. Målgruppen var yrkesaktiva i regioner, kommuner eller inom privat vård- och 
omsorg. Syfte var att ge en helhetsbild av arbetet med kvalitetsgranskning inom öppen och sluten vård. 
Under den första dagen fokuserade utbildningen på grundläggande kunskaper om kvalitetsgranskning 
medan andra dagen ägnades åt fördjupning inom området. Kursen hade 32 deltagare.  
Läkemedelsakademin vet att önskemål finns att köra denna igen under 2023, men ännu finns inget beslut 
om det blir så och i så fall när.  
 
Utvärderingen visar att majoriteten av de som svarade på enkäten bedömer att de kommer att få 
användning av det de lärt sig i det vardagliga arbetet. Enkäten besvarades av 20 av 32 deltagare.  Av dem 
som fyllde i enkäten anger nio personer att de behöver mer praktisk erfarenhet. Samtliga svaranden anger 
att de skulle rekommendera utbildningen till en kollega. 
 

Extemporeutbildningar - samarbete mellan universitet och Läkemedelsakademin 
Läkemedelsakademin jobbar för att de universitetsutbildningar i extemporeberedning som finns och 
planeras, i framtiden även ska finnas under Läkemedelsakademins tak i form av uppdragsutbildningar. 
Uppsala universitet, där Läkemedelsakademin sedan tidigare håller uppdragsutbildningar i Industriell 
galenisk farmaci och Toxikologi, ser för närvarande över reglerna för uppdragsutbildningar. Detta gör att 
de ovan nämnda utbildningar är pausade, och Läkemedelsakademin har behövt pausa även påbörjade och 
kommande diskussioner runt extemporeutbildningarna. Förhoppningsvis kommer de juridiska frågorna att 
lösa sig och att diskussioner kring dessa viktiga utbildningar kan starta upp igen. Innan dessa diskussioner 
kan komma igång igen, kör universiteten självklart vidare med sina kurser. 
 

Nätverksmöte extemporetillverkning 

Den 18 maj hölls äntligen den andra träffen i nätverket för extemporetillverkning, efter att vi har behövt 
skjuta på den ett flertal gånger på grund av pandemin. Nätverket spänner över hela fältet och har 
deltagare från regioner, apoteksaktörer, extemporeapotek, universitet och läkemedelsverket.  
Många tyckte att det var väldigt kul att äntligen kunna träffas fysiskt igen, utbyta erfarenheter, diskutera 
framtida behov av samverkan och nätverka. Vi var 23 personer som träffades i Apotekarsocietetens 
nyrenoverade bibliotek och agendan för dagen var bland annat; hur fortskrider arbetet med att säkra och 
utöka utbildningsplatser för universitetsutbildning inom extemporetillverkning, extemporeberedningarnas 
plats inom hemsjukvården från flera synvinklar och vad behöver vi fortsätta att utveckla vårt samarbete 
inom för områden.  
För att öka förståelsen mellan våra verksamheter, var personal från ASiH AccessCare inbjudna att dels 
lyssna på våra utmaningar och dels beskriva sin verksamhet med avancerad hemsjukvård. Denna typ av 
vård är en stor del av framtidens sjukvård och där kan vi genom våra tjänster bidra till bland annat att höja 
kvaliteten i läkemedelshanteringen, öka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen. 
Några av de ämnen som beslöts att fokusera på vid kommande möten var automatisering, 
inspektionsavvikelser och gemensam skrivelse till regeringskansliet för att påtala behovet av uppdatering 
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av lag- och författningstext avseende extemporetillverkning. Då det händer mycket inom området, beslöt 
nätverket att framtida mötesfrekvens bör vara två gånger per år. Nästa möte planeras i november 2022. 

 

Studentaktivitet – temakväll sjukvårdsfarmaci 

Den 7:e april anordnades ett online-event för farmacistudenter över hela Sverige där farmaceuter från 
sjukvårdssektorn beskrev sina olika yrkesroller inom sjukvården. Talare från hela landet berättade om 
läkemedelsförsörjning, extemporetillverkning och beredning, klinisk farmaci, avdelningsfarmaci, 
farmaceutiska IT-stöd samt kvalitetsanalys inom sjukhusens gas- och dialyssystem.  
Syftet med eventet var att belysa bredden inom det farmaceutiska yrket samt informera framtida 
farmaceuter om möjliga karriärer inom området sjukvårdsfarmaci. Drygt 30 farmacistudenter deltog och 
det var stort intresse för vad farmaceuter kan arbeta med inom hälso- och sjukvård. 
 

European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) General Assembly 

EAHP höll sitt General Assembly i Bryssel 10–11 juni 2022. Sverige representerades av Sari Frigård och 
Magnus Dahlander. På mötet valdes Matts Balgård till förtroendevald revisor inom EAHP. Mötet antog 
även tre policydokument som uttrycker föreningen ståndpunkter gällande kliniska prövningar, ATMP och 
läkemedel med arbetsmiljörisker. Mötet innehöll även många givande diskussioner utöver de på den 
officiella agendan och vi kommer att inleda ett utbildningssamarbete med övriga nordiska länder. 
 

Special Interest Groups (SIG) inom EAHP 

EAHP har ett pågående arbete med Special Interest Groups (SIG) inom olika områden. Syftet med 
grupperna är att genomlysa en specifik frågeställning. En av grupperna, Hazardous Medicinal Products dvs 
läkemedel som kan klassas som riskfyllda avseende hantering, är nu färdiga med sitt arbete och 
slutrapporten finns att läsa på EAHP:s hemsida, samt direktlänk nedan: 
https://www.eahp.eu/sites/default/files/final_report_sig_on_hazardous_medicinal_products.pdf 
Från Sverige har Emelie Ahnfeldt från Akademiska sjukhuset i Uppsala deltagit. 
 

 

//Styrelsen för Sjukvårdsfarmacisektionen 

https://www.eahp.eu/sites/default/files/final_report_sig_on_hazardous_medicinal_products.pdf

