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Den 17 oktober 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, process för 

rekrytering av ny förbundsdirektör, diskussion om förslag till visions- och strategidokument, förslag 

till nya stadgar och planering inför extra fullmäktige. 

Förbundsordförande Ulf Janzon berättade om en presentation i referensgruppen i Anna Nergårdhs 

utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård” där vi hade farmaceutens roll i en god och 

nära vård som tema. Det blev en väldigt bra diskussion där alla var positiva till att utnyttja den 

farmaceutiska kompetensen bättre i den kommunala omsorgen, och där Erika Larsson bidrog med 

värdefulla kommentarer från den praktiska verkligheten på apotek. 

En av huvudpunkterna var förberedelse inför den kommande avtalsrörelsen och då särskilt beslut om 

inriktning men också beslut om budet och policy för sociala medier. Martina Perzanowska fick i 

uppdrag att ta fram underlag för hur förhandlingsdelegationerna ska utses. 

Apotekssektionens ordförande Karin Gummesson berättade att sektionen gjort en arbetsordning, att 

man nu samlar sig inför avtalsrörelsen och förbereder fullmäktigedelegaterna inom sektionen inför 

fullmäktige. 

Industrisektionens ordförande Tuulikki Lindmark tipsade om Karriärkvällen den 24 oktober i Uppsala 

och berättade att sektionen kommer att ha ett möte en vecka före extra fullmäktige för att vara väl 

förberedda. 

Offentligsektionens ordförande Celina Sving berättade att man också i offentligsektioner förbereder 

sig inför extra fullmäktige, med telefonmöte plus att delegaterna träffas på förmiddagen före 

fullmäktige.  

Studentsektionens ordförande Sara Joher berättade att de haft sitt första sektionsmöte med fokus på 

verksamhetsplanering. Man har bland annat diskuterat praktik, digitalisering och utbildning. 

Sara Antar redogjorde för vad som åstadkommits hittills i år inom projekt SENNA. Styrelsen var 

imponerad av både kvaliteten och kvantiteten i arbetet och tackade Sara för ett fantastiskt jobb. 

Styrelsen tog därefter ställning till en eventuell fortsättning för projekt SENNA och beslutade att 

förbundet ska ställa sig bakom en ansökan om främjandemedel från Arbetsförmedlingen för projekt 

SENNA också för år 2020. 

Sveriges Farmaceuter har fått en inbjudan till möte med Utredningen om hälso- och sjukvårdens 

beredskap. Styrelsen beslutade att förbundet representeras av Ulf Janzon och Erika Larsson. 

Styrelsen beslutade att inte utse Årets Arbetsmiljöhjälte 2019. 

Slutligen diskuterade styrelsen processen för rekryteringen av ny förbundsdirektör inklusive hur vi 

på bästa sätt kan involvera Akademikerföreningen. 
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