
Den 26 februari 2020 samlades förbundsstyrelsen för Sveriges Farmaceuter för årets andra möte 

på kansliet på Vasagatan 48 i Stockholm.  

På agendan stod bland annat avtalsrörelsen, Forum för etiska frågor, medlemskap för 

egen/småföretagare och start för förberedelserna inför Fullmäktige 2020. 

Med en vecka kvar till starten för avtalsrörelsen på apoteksområdet var det givetvis i fokus. 

Apoteksdelegationen har tagit fram ett förslag till avtalsyrkanden som diskuterades och med mycket 

små justeringar godkändes av styrelsen. Dessa kommer att överlämnas till Almega och Svensk Handel 

under kommande vecka. 

Forum för etiska frågor har haft sitt första möte och vi fick en rapport från mötet. Arbetet har 

kommit igång på ett bra sätt, Forum kommer att uppmärksammas i det andra numret av Svensk 

Farmaci och i det tredje numret kommer det första etiska dilemmat att finnas med. 

Det är nu mindre än två månader kvar innan förbundets nya förbundsdirektör Eva Arlander börjar. 

Styrelsen godkände en delegationsordning mellan styrelse och förbundsdirektör som fördelar ansvar 

och befogenheter mellan styrelse och förbundsdirektör. 

Styrelsen har bett kansliet ta fram en bild som kan illustrera den nytta och hjälp en medlem har och 

kan ha under sin yrkeskarriär, från student till pension. Nathalie Ahnemark Levin har tagit fram en 

tidslinje som på ett illustrativt sätt visar olika händelser genom yrkeslivet från karriär-coachning 

och CV-granskning, förhandlingshjälp, lönestatistik, språkrör i professionsfrågor. Styrelsen 

uttryckte sin uppskattning och bad Nathalie gå vidare och tillsammans med en illustratör ta fram 

ett original, och också utvärdera möjligheterna att presentera samma tankar i en presentation. 

Sveriges Farmaceuters Fullmäktige hålls i år preliminärt den 6 - 7 november 2020. Daniel 

Skoglund presenterade ett förslag till upplägg som styrelsen diskuterade och i stora delar gillade. 

Bland annat fastställdes antal delegater och antal extra delegater per sektion, rambudget och hur 

inkomna motioner ska hanteras. Därefter diskuterades resultatet av den gruppdiskussion som 

fördes på extra fullmäktige 2019. Under professionsfrågor – större fokus på några frågor, LMA på 

apotek var ett exempel, och att höras och synes mer i debatten. Under fackliga frågor – mer 

facklig utbildning och bättre information till förtroendevalda, arbetsgivarens krav på tillgänglighet 

viktig fråga. Under organisation – vad gör styrelsen och kansliet, kommunikation och 

tydliggörande av vad som görs. 

Styrelsen fick information om att SENNA-projektet får medel från Arbetsförmedlingen också 2020 

och att Sara Antar anställts som projektledare. Det innebär att Sara kommer att fortsätta sitt 

framgångsrika arbete med att slussa in nyanlända farmaceuter på den svenska 

arbetsmarknaden. 

Ulf Janzon och Martina Perzanowska rapporterade från SACOs framtidssmedja. Den är en del i 

förberedelserna inför SACOs Kongress 2021. Det finns många tankar kring förnyelse inte minst 

hur vi hittar former för hur vi bättre kan arbeta tillsammans mellan förbunden. 

En fråga som med tiden blir allt mer aktuell är medlemskap för egenföretagare/småföretagare. 

Flera andra förbund erbjuder möjligheten och styrelsen beslutade att undersöka möjligheterna för 

Sveriges Farmaceuter och bad Ulf Janzon samla information från andra förbund som underlag för 

en djupare diskussion längre fram.  

  

 


