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Den 19 september samlades förbundsstyrelsen för Sveriges Farmaceuter till heldagsmöte på kansliet 

på Vasagatan 48 i Stockholm.  

På agendan stod bland annat diskussion om förslag till visions- och strategidokument, förslag till nya 

stadgar och hur förbundet ska ställa sig till Läkemedelsverkets förslag till nya receptföreskrifter. 

Förbundsordförande Ulf Janzon berättade om förberedelserna inför det frukostmöte som förbundet 

ska hålla under FIP i Abu Dhabi. Han berättade även om mötet i Nordisk Farmaceutunion (NFU), som 

förbundet stått värd för i slutet av augusti, då representanter från samtliga nordiska systerförbund 

träffades i Stockholm under ett par dagar för att utbyta erfarenheter. 

- Mötet i NFU blev mycket lyckat och innehöll många bra diskussioner, ett möte med 

presentation av eHälsomyndighetens arbete där även många medlemmar deltog, ett 

studiebesök på Apotea och slutligen ett besök på Läkemedelsverket för att lära mer om den 

Nationella LäkemedelsStrategin, sade Ulf Janzon. 

Styrelsen fortsatte diskussionerna kring det visions- och strategiförslag som ska läggas fram till 

fullmäktige i november. För att ytterligare genomlysa förslaget beslutades att låta en jurist se över 

det. 

- Ett medskick till styrelsen är vikten av att förbundet får fler förtroendevalda, att vi måste 

arbeta för att underlätta för de förtroendevalda och att öka digitaliseringen, sade Celina 

Sving, som lett arbetsgruppen för de nya stadgarna. 

Under fullmäktige planerar styrelsen att samla delegaterna i diskussionsgrupper för att därigenom få 

fler förslag på vilka aktiviteter som förbundet och kansliet ska prioritera nästkommande år. Allt för 

att öka medlemsinflytandet, och för att förbundet ska bli så relevant som möjligt för medlemmarna. 

Apotekssektionens ordförande Karin Gummesson berättade om en lyckad heldag för sektionens 

akademikerföreningar, då man utbytte erfarenheter och påbörjade arbetet inför kommande 

kollektivavtalsrörelse. 

Industrisektionens ordförande Tuulikki Lindmark berättade om sektionens arbete med att få fram 

mer användbar lönestatistik, och tipsade om Karriärkvällen den 24 oktober i Uppsala och 

Industrifarmaceutiskt möte i Stockholm den 21 november. 

Offentligsektionens ordförande Celina Sving berättade att man i sektionsstyrelsen planerar en 

medlemsdag kring lön, lönestatistik och förberedelser inför lönesamtal. Sektionen växer och Celina 

Sving märker ökat engagemang bland medlemmarna, vilket är mycket positivt. 

Jenny Harlin rapporterade att förbundets kapital utvecklas väl och att verksamheten håller sig inom 

givna budgetramar. Försäkringsbolaget Folksam erbjuder sig att köpa tillbaka Sacoförbundens aktier i 

inkomstförsäkringen, vilket skulle leda till mer kapital för förbundet, lägre premier, oförändrade 

villkor och mindre risk.  Styrelsen beslutade att tillstyrka det förslaget. 
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Erika Larsson, professionsutvecklare, gick tillsammans med styrelsen igenom det remissvar som ska 

lämnas till Läkemedelsverket angående förslaget kring ändrade receptföreskrifter. Det fanns stor 

enighet i styrelsen om vikten av helhetssyn i expeditionsarbetet och att detta skulle poängteras i 

synpunkterna till Läkemedelsverket. Styrelsen diskuterade även verkets rapport Ägarbegränsning 

av apotek. Vad regeringen väljer att göra med rapporten får framtiden utvisa. Ulf Janzon framhöll 

att förbundet bör förbereda sig på att kunna lämna kommentarer om vi får frågor från 

regeringen, media, etc. 'Kartläggning av utbildningar och kompetenskrav för egenvårdsrådgivning 

på apotek' är en kommande utredning, som styrelsen bedömer vara av vikt för förbundet och 

därför bör följas noggrant. 

Slutligen diskuterade styrelsen rekrytering av ny förbundsdirektör. 
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