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Hvordan var 
Apotekerkonferencen 2018?

APOTEKERKONFERENCEN 2018

Farmaci har talt med tre apotekere før og efter Apotekerkonferencen. 

Her er, hvad de sagde om deres forventninger inden konferencens 

begyndelse – og hvad de sagde efterfølgende. 

Kerly Maire Servilieri, 
Brædstrup Apotek

Hvilke forventninger har 
du til årets apotekerkonfe-
rence?
Det er min første konfe
rence, så jeg er meget 
spændt, jeg har store 
forventninger. Jeg for
venter at blive opdate
ret på det nyeste inden 
for lovgivningen og på 
ydelser – eksempelvis 
dosisdispensering og 
genbestilling af recept

pligtig medicin. Og så forventer jeg at få hilst på 
nye kolleger og få udvidet mit faglige netværk. 

Hvad fik du ud af årets konference?
Jeg har fået mere ud af konferencen end forventet. 
Som ny apoteker har jeg fået en rigtig god modta
gelse af nye kolleger og en masse faglig sparring. 
Charlotte Rossing fra Pharmakon nævnte i sin præ
sentation ’Netværk for udvikling af apotekspraksis’, 
hvor jeg sidder i styregruppen, og det medførte flere 
gode samtaler med kolleger, som var nysgerrige på 
at høre mere om netværket. Vi fik også på konferen
cen en god opdatering på behandlerfarmaceutfor
slaget, og i den forbindelse havde vi også nogle rele
vante diskussioner på parallelsessionen, hvor man 
fik et indtryk af, hvilke udfordringer der er på de 
enkelte apoteker. Jeg synes, det er inspirerende at 
mødes med fagfæller.

Naser Balderlou Jensen, 
Randers Løve Apotek 

Hvilke forventninger har du 
til årets apotekerkonference?  
Jeg håber, at der bliver taget fat i det faglige og i det 
praktiske, og at der ikke bliver så meget politik. Jeg 
ved godt, at vi ikke kan nå at gå i dybden med det 
hele, men vi skal drive en forretning, og det håber 
jeg bliver et overordnet fokus for konferencen. 

Hvad fik du ud af årets konference?
Jeg har deltaget i sekssyv apotekerkonferencer gen
nem årene, og det her er en af de bedste, jeg har 

deltaget i. Særligt den 
struktur, der var lagt til 
møderne med gruppe
arbejde ved bordene, 
refleksion og tilbage
meldinger fra menige 
medlemmer til bestyrel
sen, var jeg meget glad 
for. Indimellem har jeg 
været lidt skeptisk over 
for at deltage i Apote
kerkonferencen, men 
det her var fantastisk.  

Lise Eberholst, 
Hellerup Apotek og Ordrup Apotek 

Hvilke forventninger har du 
til årets apotekerkonference?  
For det første kunne jeg godt tænke mig, at der var 
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INDEFRA
MED LÆKRE BEAUTY BEAR® 
VITAMIN GUMMIES

#BeautyIsAPleasure

100% NATURLIG FARVE OG SMAG FRA FRUGT100% VEGANSK!

Beauty Bear® er velsmagende vitamin gummies 
specielt designet med ideelle næringsstoffer, som 
vedligeholder hud, hår og negle. Alle 4 varianter er 
lavet på frugtfiber med smag fra naturlig frugt. 

Fås nu også på apoteket. Lagerføres  
af Nomeco og TMJ. Bestil testere hos dfi a-s  
på mail: mwh@dkpharma.dk

www.beautybear.dk
@beautybearvitamins

FIND OS ONLINE

ingen kunstige 
smags- eller
sødestoffer

ingen kunstige 
farvestoffer

ingen
dyretestning

vegansk glutenfri

Beauty Bear® er udviklet af dansk farmaceutisk industri a-s. 

flere, der mødte op til 
konferencen, jeg har 
været her hvert år og 
synes, det er ærgerligt, 
at man ikke prioriterer 
det. Når det er sagt, for
venter jeg at mødes 
med mine kolleger og 
høre, hvad der rører sig. 
Og så er jeg spændt på, 
om vi kan være sam
men på en god måde, 
nu hvor konkurrencesi

tuationen har ændret sig. For mig er det også meget 
vigtigt, at vi får vendt økonomien, og så har jeg sto
re forventninger til parallelsessionerne, som jeg sy
nes, er virkelig spændende i år. 

Hvad fik du ud af årets konference?
Det var en rigtig god apotekerkonference. Særligt 
parallelsessionerne var gode og brugbare. Jeg deltog 
i den om GDPR, den om behandlerfarmaceut og 
den om FMK, og jeg ville gerne have deltaget i flere 
 eksempelvis den om Apostat. Dét at deltage i pa
rallelsessionerne giver mig rigtig meget materiale at 
gå hjem og arbejde videre med, og jeg er allerede i 
færd med at sætte vores farmaceuter i gang med at 
se nærmere på GDPR. Det er dejligt at kunne kom
me hjem og lægge en masse ting på bordet, og hvis 
jeg skulle vælge, ville jeg gerne have taget noget af 
tiden fra dagsprogrammet onsdag og have brugt det 
på parallelsessioner, hvor jeg føler, at jeg får det 
største udbytte. n
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