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Rapport från förbundsstyrelsemöten Sveriges Farmaceuter oktober 2020.  

Den 12 oktober samlades Sveriges Farmaceuters förbundsstyrelse via digitalt möte (Teams) för att 

besluta om en ny ansökan till Arbetsförmedlingen till projekt Senna skulle göras. Projektet leds 

framgångsrikt av apotekare Sara Antar och dess syfte är att stötta farmaceuter med utländsk examen 

i sin etablering och integration på den svenska arbetsmarknaden. Styrelsen var positiva till detta och 

således eniga om att förbundet ska fortsätta med projektet. I huvudsak finansieras projekt Senna 

med medel från Arbetsförmedlingen men projektet får även finansiering av förbundet enligt 

Arbetsförmedlingens krav. 

 

Den 15 oktober samlades hälften av förbundsstyrelsen på kansliet på Vasagatan 48 och hälften 

deltog digitalt (Teams).  

Agenda: 

• Apotekssektionens ordförande fick beskriva bakgrunden till att tidigare ordföranden inte fick 

fortsatt förtroende. Innan mötet hade industrisektionen och offentligsektionen sänt in 

diskussionsunderlag som apotekssektionen besvarade under mötet. På mötet deltog förutom 

styrelsen och förbundsdirektören, en ny studentrepresentant, som inte tidigare varit på 

några möten. 

 

Den 22 oktober samlades förbundsstyrelsen digitalt (Teams).  

Agenda:  

• Förbundsdirektörens punkter: 

1. Kansliet har gjort analys av fullmäktige och efterspel för att förbereda inför extra fullmäktige. 

Tekniskt sett fungerade digitalt möte inte fullt ut men majoritetens uppfattning (via 

enkätsvar) var att mötet var tillräckligt väl genomfört. 

2. En ägarpolicy för Svensk Farmaci antogs på mötet. En reporter på 50 % ska rekryteras. 

3. Förbundsdirektören har deltagit på SACO chefsmöte, ägarmöte på Vasabyrån (tillsammans 

med ordförande). 

4. Digitalisering och ärendehantering på kansliet. 

5. Lite lägre tryck på medlemsrådgivningen jämfört med innan sommaren. 

 

• Chefsfarmaceut Anna Montgomerys punkter: 

1. Anna har medverkat på en nätverksdag kring FRISHSK-projektet för farmaceuter i regioner och 

kommuner. 

2. Information om att Apoteksdagen genomförs den 26/11 och förbundsstyrelsen kommer att ta 

del av underlag inför denna dag.  

3. Kick-off med forum för Etikforum (blev digitalt pga pandemin).  

4. Samarbete kring apoteksfarmaceuters roll vid restnoteringar har inletts med 

Apoteksföreningen. Planen är att även samarbeta med RoAr i frågan. 

5. Vaccination på apotek: Styrelsen fattade beslut om förbundet står bakom att undersöka om 

möjligheten att farmaceuter vaccinera på apotek. En noggrann risk-och konsekvensanalys behöver 
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göras och ordinationsrätt och ansvar behöver utredas. Farmaceuter behöver en kvalitetssäkrad 

utbildning som ges av en oberoende aktör. Farmaceuterna behöver certifieras för uppgiften efter 

genomgången utbildning. Förbundsstyrelsen tog upp att hög patientsäkerhet, krav på att 

verksamheten efterföljer god arbetsmiljö samt att det är frivilligt för farmaceuten att utföra 

uppgiften. 

6. Förbundsstyrelsen godkände ett remissvar ”Ett nationellt sammanhållet system för 

kunskapsbaserad vård”. 

• Förhandlingschef Martina Perzanowska redogjorde för läget kring förhandling och 

avtalsrörelse. Martina redogjorde för hur ombudsmannasidan arbetar med de 

medlemsfrågor som kommer från industrisektionens medlemmar (rapport om andra 

sektioners medlemsfrågor på ett annat möte). 

 

• Datum för extra fullmäktige beslutades till den 13 januari 2021, klockan 12.30 till 15.30. 

Förbundet har sedan kommunicerat på hemsidan, att det den 1 december beslutas det 

beroende på rådande pandemiläge, om det finns möjlighet att delta fysiskt eller om det blir 

endast möjlighet till digitalt möte. 

 


