Stockholm 2015-03-31
Hej!
Vi har under en tid konstaterat att apotekstekniker från Tyskland (PTA), Holland och Danmark
(farmakonom) av Socialstyrelsen beviljats receptarielegitimation i Sverige. Vi kan också
konstatera att en tysk apotekstekniker (PTA) nyligen fått avslag på sin ansökan om
receptarielegitimation men med öppning för kompensationsåtgärd såsom farmakologiprov eller
anpassningsperiod.
I Sverige har vi som enda land i Europa en unik situation där receptarielegitimation och
apotekarlegitimation har samma behörighet avseende yrkesverksamhet på apotek. Det innebär
att genom att t ex bevilja tyska apotekstekniker (PTA) receptarielegitimation i Sverige ger vi
dessa samma behörighet som både svenska apotekare har i Sverige och som tyska apotekare har
i Tyskland trots en avsevärd skillnad i utbildningsnivå och kunskapsnivå.
Vi ser patientsäkerhetsrisker med detta agerande från Socialstyrelsen då en tekniker inte i något
europeiskt land åläggs samma ansvar för en expedition som en legitimerad apotekare, eller som
i Sverige, en legitimerad receptarie.
När europeiska apotekstekniker beviljas receptarielegitimation i Sverige ger vi också dessa
teoretiskt formell behörighet att, i enlighet med Nordiska samarbetsöverenskommelsen, arbeta
som receptarier i Finland och Norge. Den norska myndigheten för utfärdande av legitimationer
har emellertid tydligt uttalat att apotekstekniker från nämnda länder inte uppfyller de krav som
ställs för att en receptarielegitimation skulle beviljas i Norge.
Genom att bevilja europeiska apotekstekniker receptarielegitimation i Sverige riskerar vi också
att kraftigt sänka kompetensen på svenska apotek, då många apotek under vissa
öppethållandetimmar bemannas med endast en farmaceut. I det fall denne i grunden är en PTA,
finns uppenbara patientsäkerhetsrisker.
Sveriges Farmaceuter ser ett behov av att utifrån den uppkomna situationen bjuda in till
ett dialogmöte för att föra en konstruktiv dialog kring problematiken.
Plats: Sveriges Farmaceuter, Vasagatan 48
Tid: 8 maj kl 10–11.30
Till dialogmötet inbjuds:
Lars-Erik Holm, GD Socialstyrelsen
Catarina Andersson Forsman, GD Läkemedelsverket
Gunilla Hult Backlund, GD IVO
Ronnie Hansson, universitetslektor Uppsala Universitet
Christer Berg, Universitetsadjunkt Linnéuniversitetet
VGV

Thony Björk, vice president FIP (Internationella Farmaceutiska Federationen)
Lars-Åke Söderlund, ledamot i styrelsen för Community Pharmacy Section inom FIP
Johan Waller, VD Sveriges Apoteksförening
Från Sveriges Farmaceuter deltar:
Kristina Fritjofsson, förbundsordförande
Kristina Niemi, förbundsdirektör
Clary Holtendal, professionsutvecklare/sakkunnig
Viktoria Juzovitskaja, jurist
Anmälan om deltagande görs till Kristina Niemi senast 4 maj:
kristina.niemi@sverigesfarmaceuter.se
0709-39 99 05

Med vänlig hälsning

Kristina Fritjofsson
Ordförande Sveriges Farmaceuter
kristina.fritjofsson@sverigesfarmaceuter.se
0709-39 9901

