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Nyhetsbrev nr 2, 2022 - Sektionen för Sjukvårdsfarmaci                     

 

Kvällsföreläsning hjärtsvikt 

Den 25 januari kl 18.30 anordnar Sektionen för Sjukvårdsfarmaci i samarbete med Sektionen för 
Öppenvårdsfarmaci en digital föreläsning om hjärtsvikt. Föreläsningen syftar till att ge en översikt kring 
den moderna behandlingen av kronisk hjärtsvikt. Föreläser gör Anne-Marie Suutari, överläkare inom 
internmedicin och kardiologi vid Medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö. Anne-Marie har 
en bakgrund som apotekare och har bland annat deltagit i arbetet med att ta fram utbildningsmaterial till 
Läkemedelsakademin. Se länk för information och anmälan: 
https://www.apotekarsocieteten.se/produkt/lakemedelsbehandling-vid-kronisk-hjartsvikt-vad-sager-de-
senaste-riktlinjerna/ 
 

Kvällsföreläsning forskning 

En digital kvällsaktiviteten med inriktning på forskning inom sjukvårdsfarmaci planeras till april-maj 2023. 
Doktorander och forskare kommer att hålla korta informationer kring sina forskningsprojekt, bland annat 
kring hur läkemedel används inom sjukvården, registerforskning mm. Mer information kommer! 
 

Utbildning kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i hälso- och sjukvård  

En ny utbildningsomgång kommer att hållas den 23-24 mars 2023. Se länk för information: 

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

sjukvarden-2/  

 

Kongress - European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)  

Kommande EAHP kongress äger rum i Lissabon den 22–24 mars 2023. Anmälan innan den 1 februari ger 
lägre avgift. Mer information finns att läsa här: https://www.eahp.eu/congresses 
 
 

Nätverksmöte extemporetillverkning 

Höstens möte i nätverket för extemporetillverkning hölls 23 november, denna gång i lokaler på Karolinska 
sjukhusets område. Vi pratade kort om läget för de olika universitetens utbildningar för 
extemporebehörighet och Katarina Bodin berättade om planeringen för uppdragsutbildningen i 
Läkemedelsakademins regi och andra utbildningar inom området. Vi påbörjade ett gemensamt arbete 
med en skrivelse till Regeringskansliet för att påtala behovet av förändring av lagstiftningen angående 
extemporetillverkning till öppenvård och patienter i hemmet. Maria Rautamo från Helsingfors 
Universitetssjukhus, som var med via Teams, beskrev kort hur Finlands extemporetillverkning är 
organiserad, hur de arbetar med automatisering samt beskrev sin avhandling inom 3D-printning av 
läkemedel till barn. Vi avslutade med att flera deltagare beskrev processen och utmaningar längs vägen i 
ny- och ombyggnadsprojekt av renrum. Nästa möte blir preliminärt 16 maj i Apotekarsocietetens bibliotek. 
 

Årsmötet 

Sektionens årsmöte genomfördes digitalt. 37 medlemmar deltog och röstade online. En ny sektionsstyrelse 
för 2023 valdes enligt valberedningens förslag, dvs: Matts Balgård (ordf), Sari Frigård, Magnus Dahlander, 

https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/kvalitetsgranskning-av-lakemedelshantering-i-halso-och-sjukvarden-2/
https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/kvalitetsgranskning-av-lakemedelshantering-i-halso-och-sjukvarden-2/
https://www.eahp.eu/congresses
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Maria Gustafsson, Anna Skrinning, Karl-Johan Lindner och Fredrik Vondracek. Valberedningen, som består 
av Parvaneh Agahzari, Kaveh Teimori och Zahra Shah-Shahid omvaldes för ett år till. 
 

Farmaceuters Roller i Hälso-och Sjukvården (FRIHSK)  

FRIHSK-projektet om farmaceuters professionella roller i sjukvården har haft paus efter lanseringen av den 

första rollen om klinisk farmaci i april. Planen är aktivera projektet igen i början av 2023 och då tillsätta 

arbetsgrupper för att utarbeta rollbeskrivningar för tillverkning och avdelningsfarmaci/försörjning. Flera 

välmeriterade personer har aviserat intresse för att medverka i arbetsgrupperna för dessa roller. Om du 

vill vara med så går det fortfarande att anmäla intresse. Hör av dig till Matts Balgård eller Celina Sving via 

epost nedan: 

matts.balgard@akademiska.se 

celina.sving@regionuppsala.se 

 

//Styrelsen för Sjukvårdsfarmacisektionen 


