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Brev till medlemmar om situationen som berör arbetsplatsens säkerhet 

 

 

Under senaste månaden har den välkända industribaserade sektorn gjort mycket väsen av sig gällande 

säkerheten för anställda inom hälso- och sjukvården. Detta har gjordes särskilt av industrin som 

tillverkar de specialanordningar med anknytning till säkerhet på arbetsplatsen. 

Det bör noteras att många reflekterade över exponeringen av riskläkemedel med toxisk effekt redan i 

ett mycket tidigt skede, även utan industrins inblandning. Alla som arbetar ansvarsfullt inom detta 

område är medvetna om att de överdrivna resultaten snarare är baserade på möjligheten till ekonomisk 

vinst än verkligheten. 

Åtminstone vet vi att ESOP har åtagit sig att skydda arbetsmiljön sedan organisationen grundades 

2000. Ändå har EU de senaste åren försökt att införa meningslösa regler baserade på USA-modellen 

och de ekonomiska intressen som finns där. Detta har gjorts med löftet att de flesta plastanordningar 

kan skydda anställda från exponering. Vi kunde avslöja denna underdrift från delar av 

Europaparlamentet tillsammans med engagerade parlamentsledamöter och publicerad, evidensbaserad, 

oberoende fakta. Forskargruppen som sammankallades av Europeiska kommissionen (EK) bestod 

överraskande nog av personer som var anställda av utpekade företaget i fråga. Denna grupp 

övervakades kritiskt av oss och vi vidtog alla möjliga försvar mot deras angrepp.  

Detta uttrycktes också i ett brev till EK i slutet av 20201. 

Ett uppdaterad brev från april 20212 skickades med en önskan om information gällande det 

oförändrade läget, vad vid svaret var kortfattat med länken till den publicerade slutrapporten.  

Vi skickade en begäran till European Oncology Nursing Society (EONS) och European Association of 

Hospital Pharmacists (EAHP) om att initiera en gemensam åtgärd mot denna ovetenskapliga och 

odemokratiska metod samt att påpeka att resultaten som propagerades i rapporten varken återspeglar 

diskussionens gång eller dess resultat. ESOP och EAHP presenterade enbart deras sedan tidigare 

gemensamma uttalande 3. 

Det är känt att en annan subgrupp från samma företag med ett nytt namn har bildats och tyvärr fick vi 

veta att denna inte inkluderade någon apotekare som samarbetar med ESOP eller EAHP. Vi vet att det 

alltid kommer finnas männsikor som gör ogrundade uttalanden för pengar, men som ni vet, är det inte 

vår ståndpunkt. Vi förlitar oss på oberoende genom tydliga processer i "MASHA" och "Yellow Hand" 

som lätt kan införas det praktiska arbetet. 

Det är inte alltid nödvändigt att beskriva allt från Big Bang, men i detta fall verkar det absolut 

nödvändigt. Detta för att skapa samarbeten med gemensamma mål och för att medborgare i Europa 

samt resten världen ska kunna uppmärksamma när meningslösa åtgärder föreslås av valda organ som 

bara leder till att sjukvårdsbudgeten plundras.  

 
 

1 Brev från ESOP till EK, 26 Oktober 2020 
2 Brev från ESOP till EK, 7 April 2021 
3 brev från ESOP/EAHP till EK, 3 Juni 2021 

 

Till alla onkologfarmaceuter och  

ESOP-medlemmar 
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