
 

 
 

 

 

 

 

Till Sveriges Apoteksförening 

 

 

Förslag till reviderad GPP 

 

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade remiss. 

 

Inledningsvis vill vi poängtera att den av FIP utgivna versionen inte omnämner gruppen 

apotekspersonal utan endast pharmacist, det vill säga apotekare. Vi vill därför starkt 

förorda att begreppet apotekspersonal undantagslöst tas bort och ersätts med receptarier 

och apotekare. 

 

Inledning 

Vi ser en viss begreppsförvirring rörande begreppet farmaceut. Alla farmaceuter som 

arbetar på apotek är antingen legitimerad receptarie eller legitimerad apotekare. 

Begreppet legitimerad farmaceut finns inte och farmaceut har inte ensamrätt till yrket. 

Det har däremot apotekare och receptarier. Vi föreslår en omformulering av meningen 

till ”Alla farmaceuter som arbetar på apotek är antingen legitimerade apotekare eller 

legitimerade receptarier”.  

 

Vid omnämnande av LMA, uttyds förkortningen endast ”Läkemedelsansvarig”. Vi vill 

poängtera att den korrekta titeln är ”Läkemedelsansvarig farmaceut”. 

 

Miljö och läkemedelsförsörjning 

Apotekspersonal kan av praktiska skäl inte verka för val av produkter eftersom dessa 

val görs av personal med annan kompetens. Det ansvaret kan endast apoteksägaren ha. 

 

Rationell läkemedelsanvändning 

Vi vänder oss emot det faktum att begreppet apotekspersonal används genomgripande. 

Apotekspersonal inkluderar även yrkeskategorier såsom kassapersonal och 

apoteksassistenter. Vi anser att det mest relevanta borde vara att omnämna apotekare 

och receptarier i stycket i enlighet med den internationella GPP:n.  

 

Står inget om användande av EES vilket vi tycker är en brist. Vi får signaler om att det 

råder viss oklarhet när och på vilket sätt EES ska användas. Detta skulle en skrivning i 

GPP bringa klarhet i. 

 

Kompetens 

Vi vill förorda att man inte sammanför professionerna i uttrycket farmaceuter utan 

skriver ut apotekare och receptarie för att därmed tydliggöra att båda grupperna ska få 



 

 

samma förutsättningar för kompetensutveckling. Detta mot bakgrund av det reviderade 

Yrkeskvalifikationsdirektivet. 

 

Sjukvårdsfarmaci 

Redan inledningsvis nämns att GPP även riktar sig till legitimerade farmaceuter (vilket 

alltså är ett sakfel, se ovan) och annan personal inom landsting och kommuner som 

arbetar med sjukvårdsfarmaci. Vi välkomnar den del som handlar om kommunal 

verksamhet och sjukvårdsfarmaci, men upplever att denna huvudsakligen ger en 

allmänorienterande beskrivning av olika roller och mindre om riktlinjer. Kopplingen till 

GPP blir därmed inte helt glasklar. 

 

Övrigt 

I framtiden välkomnar Sveriges Farmaceuter en vidare representation i arbetsgruppen. 

Sveriges Farmaceuter, i egenskap av professionsförbund, skulle gärna delta i nästa 

arbetsgrupp för att kunna bidra redan vid förarbetet. Vid implementering av GPP är det 

sannolikt av stor vikt att fler representanter för professionen har möjlighet att agera 

rådgivande i processen.  

 

Det kan också vara av vikt att involvera aktörer på myndighetsnivå i arbetsgruppen så 

att GPP:n i en framtid erhåller samma status som exempelvis GMP. På sikt bör GPP 

”ägas” av myndighet för att därmed spela den viktiga roll för apotekens praxis som den 

har förutsättning att göra. 
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