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Den 12 december samlades förbundsstyrelsen för Sveriges Farmaceuter till heldagsmöte på kansliet 

på Vasagatan 48 i Stockholm.  

På agendan stod bland annat diskussion och förberedelse inför avtalsrörelsen 2020, presentation av 

förbundets nya förbundsdirektör Eva Arlander, utvärdering av förbundets extra fullmäktige 2019 och 

inledande diskussion om formerna kring förbundets fullmäktige 2020. 

Avtalsrörelsen är självklart prioritet ett nu och det närmaste halvåret. Vår förhandlingschef Martina 

Perzanowska berättade att förhandlingsdelegationerna nu är på plats och att utbildning och andra 

förberedelser har börjat. I och med att Sveriges Ingenjörer den 20 december överlämnar sina 

avtalsyrkanden så är avtalsrörelsen på gång på riktigt. Det är en viktig och spännande period vi har 

framför oss och som självklart kommer att uppta mycket av förbundets fokus den närmaste tiden.  

Förbundsordförande Ulf Janzon inledde med att berätta om ett mycket positivt och intressant möte 

med Margareta Hammarlund-Udenaes och Ingrid Nylander på Uppsala Universitet för att diskutera 

den nya receptarieutbildningen och förbundets tankar kring kommunfarmaceut.  

Att vi är ett SACO-förbund är viktigt och Sara Joher, Martina Perzanowska och Ulf Janzon deltog i ett 

möte inom ramen för Dialog SACO för att bidra till den framtidsplan som ska presenteras på SACOs 

nästa kongress. Intressant och viktig diskussion där vi poängterade vikten av att SACO identifierar 

övergripande frågor som är gemensamma för alla förbund. En självklar sådan är kvaliteten i högre 

utbildning, anslagen till universitetsforskning och livslångt lärande i arbetslivet 

Ett viktigt initiativ som togs upp av Offentligsektionen var Farmaceuters roller inom hälso- och 

sjukvård (FRIHSK)-projektet. Syftet är att kartlägga roller och nivåer för farmaceuter som arbetar 

inom hälso- och sjukvården. De viktigaste principerna har identifierats och utkast till ett halvt dussin 

roller har presenterats och som projektet nu arbetar vidare med. 

Avslutningsvis beslutade styrelsen: 

- att också i år ge en julgåva till Farmaceuter utan Gränser istället för att skicka julkort 

- att nödexpedition på apotek är en fråga som ska tas med i det fortsatta strategiarbetet 

- att Nationella Läkemedelslistan (NLL) är inne i en mycket intensiv fas där det är viktigt att 

förbundet är med och bidrar  

- att anta tydligare regler gällande retroaktiv återbetalning av medlemsavgift vid sjukdom 

- att även 2020 stå bakom priset ”Årets Brobyggare” som uppmärksammar samarbete mellan 

olika professioner i hälso- och sjukvården 
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