
Den 16 januari 2020 samlades förbundsstyrelsen för Sveriges Farmaceuter för årets första möte på 

kansliet på Vasagatan 48 i Stockholm.  

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

verksamhetsplan och budget 2020 & 2021 samt standardpresentationer. 

Avtalsrörelsen är självklart högsta prioritet. Vår förhandlingschef Martina Perzanowska berättade att 

förhandlingsdelegationen på apoteksområdet (avtalen med Almega och Svensk Handel) är på plats 

och att delegationen arbetar för fullt med att ta fram de avtalsyrkanden som förbundet kommer att 

överlämna den 26 resp. 28 februari. Våra avtalsyrkanden kommer dessförinnan att fastställas av 

styrelsen den 20 februari. Styrelsen konstaterade att det är en stor och mycket viktig arbetsinsats 

som förhandlingsdelegationen gör och skickade sitt tack till gruppen. 

Enligt de nya stadgarna så ska styrelsen presentera budget och verksamhetsplan för det kommande 

året och en översiktlig budget för de kommande tre åren vid varje fullmäktige (som ju från och med 

nu hålls varje år). Styrelsen bad därför kansliet att påbörja arbetet med att ta fram en budget och en 

verksamhetsplan för 2020 och att planera in arbetet med att ta fram budget och verksamhetsplan för 

2021 samt treårsbudget 2021 – 2023 så att de är färdiga i god tid före nästa fullmäktige (6 - 7 nov). 

Chefsfarmaceuten Anna Montgomery föreslog ett antal prioriterade områden för den nya tjänsten, 

till dess att verksamhetsplanen är färdig som fick stöd av styrelsen. Ett mycket viktigt område som 

styrelsen prioriterar är ”Farmaceuters roller inom hälso- och sjukvård (FRIHSK)”. Syftet med projektet 

är att beskriva arbetsuppgifter och föreslå olika roller för farmaceuter inom hälso- och sjukvård. 

Projektet ska också beskriva en tydlig relation mellan föreslagna yrkesroller och behov av formell och 

reell kompetens.  

Anna tog också upp frågan om ett ”pharmacist only”-sortiment som blivit aktuellt efter diskussionen 

kring restsituationen för Vanquin® (dialog med Läkarförbundet etablerad) och frågan om ett tydligare 

regelverk för nödexpedition. Anna Montgomery, Lisa Ekstrand och Sandra Jonsson tar fram ett 

underlag kring nödexpedition inklusive hur frågan kan drivas vidare. Slutligen diskuterades hur vi kan 

förbättra arbetet med den Nationella Läkemedelslistan (NLL), i första hand genom informations-

utbyte i en grupp som består av Celina Sving, Anna Montgomery, Clary Holtendal och Erika Larsson. 

Avslutningsvis beslutade styrelsen: 

- att utse en planeringsgrupp för Fullmäktige 2020; Daniel Skoglund, Celina Sving och Presidiet 

- att be kansliet ta fram förslag på standardpresentationer, dels en allmän, dels en anpassad 

variant vardera för apoteks-, offentlig-, industri- och studentsektionen där anpassningar görs 

för att vara mer specifik för respektive målgrupp 

- att utreda ersättning för förlorad arbetsinkomst i de fall en styrelseledamot är egen 

företagare 

- att i anslutning till styrelsemöte 31 mars – 1 april besöka Nurmijärvi apotek 

- att Ulf Janzon, Eva Arlander och Anna Montgomery deltar i FIP 2020 i Sevilla 

 


