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21st September 2016 
 
 
 
Till alla medlemmar inom det europeiska parlamentet 
  
Tiden är nu inne för att stå upp för det rätta. EU-parlamentet har bildat ett utskott för ”arbete 
och social angelägenheter” som utvecklar förslag för se över säkerheten inom arbetsmiljön. 
Vi är glada att se att EU är aktiv i den här frågan och stödjer gärna detta arbete.  
  
I över 15 år har vi arbetat fram kvalitetsstandards inom onkologisk farmacevtisk service 
(QuapoS) och diskuterat detta i Luxemburg 2001, 2004 samt 2008 med representanter från 
europeiska länder samt EU-kommissionären, inte enbart för att visa vilka höga krav som 
behövs men också för att visa med vilken kompetens en specialistapotekare inom onkologi 
kan bidra med för en säkrare och sundare arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård.  
Många frågor är fortfarande obesvarade och en del arbete kvarstår. Vårt forskningsprojekt 
inom 13 länder har visat att svaret för detta inte enbart är redskapen, maskiner, 
förbrukningsmaterialet eller lokala förutsättningar. 
Med detta som grund ber vi alla representanter i EU-parlamentet att inse nödvändigheten av 
att entydig information, som vi tillhandahållit sedan 10 år, behöver komma till användning hos 
företag, apotek och sjukhus genom ”Yellow Hand”. 
  
Vidare hoppas vi inte att lobby-verksamhet från enstaka företag stör intresset från alla 
intresserade och entusiastiska personer som arbetar för att hitta en överenskommelse inom 
Europa. Idéer från andra kontinenter får inte hålla tillbaka utvecklingen och enigheten man 
har nått inom Europa.   
  
Vi är öppna för en aktiv dialog på nationell nivå som ESOP-representant. 
 
 
Vänlig hälsning, 
 
 
  
Klaus Meier 
 

President ESOP 
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