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Parallelsessionerne var tilbage på årets 

Apotekerkonference. Sessionerne stillede 

skarpt på en række aktuelle emner, og der 

var rig mulighed for at hente inspiration til 

hverdagen på apoteket.

Af Louise Dissing Schiøtt

Apotekerkonferencen 2018 bød på input i 
mange retninger, da årets fem parallelsessio

ner løb af stablen. Formålet med parallelsessionerne 
var at inspirere apotekerne  – enten ved at udnytte 
teknologien bedre, leve op til nye love eller styrke 
apotekets brand. 

Deltagere på konferencen blev klædt på til at træ
de ind i det Fælles Medicinkort, nogle fik en brush
up på databeskyttelse og GDPR, mens andre lærte, 
hvordan de kan bruge Apostat til at få det optimale 
ud af apotekets data. Parallelsessionerne gav også 
mulighed for at blive klogere på de nye sundheds
ydelser for behandlerfarmaceuter og de sundheds
faglige kampagner.

Fokus på nye sundhedsydelser

Loven om behandlerfarmaceut blev vedtaget kort 
efter Apotekerkonferencen. Den indebærer, at alle 
apoteker fra 1. juli 2019 skal have uddannet en ny 
personalegruppe på apoteket. Behandlerfarmaceuter 
har autorisation til at genordinere udvalgte, recept
pligtige lægemidler samt til at ordinere dosisdispen
sering af medicin med tilskud. På parallelsessionen 
introducerede Apotekerforeningens sundhedsfaglige 
direktør, Birthe Søndergaard, de nye sundhedsydel
ser. Derefter fortalte Charlotte Rossing, der er udvik
lingschef på Pharmakon, om hvilke krav den nye 
lov stiller til uddannelsen til behandlerfarmaceut, 
samt hvilke overvejelser Pharmakon har gjort sig, 
hvis de bliver godkendt som uddannelsessted.  

Der var stor interesse blandt deltagerne for at lære 
mere om de nye sundhedsydelser, og sessionen var 
en af de mest efterspurgte på programmet. Apoteker 
Michael Bobak fra Langeskov Apotek var en af dem, 

Inspiration til en bedre  hverdag

APOTEKERKONFERENCEN 2018

Konferencen var præget af stor debat- og spørgelyst.

Pauserne blev blandt andet brugt på at udveksle erfaringer
 fra hverdagen på de forskellige apoteker.

der fandt det interessant at høre mere om behand
lerfarmaceutens nye sundhedsydelser.

”Jeg tilmeldte mig parallelsessionen, fordi jeg ger
ne ville blive klogere på detaljerne omkring de nye 
sundhedsydelser – og det synes jeg bestemt, at jeg 
blev. Særligt blev jeg klogere på kravene til efterud
dannelse for behandlerfarmaceuterne. Det er jo en 
stor ændring, vores farmaceuter står over for, og det 
er en proces, hvor der både er behov for informati
on og tid til at vænne sig til forandringerne. Derfor 
var det rart at få sat fokus på de nye sundhedsydel
ser på Apotekerkonferencen,” fortæller Michael Bo
bak. 
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Inspiration til en bedre  hverdag
Konkrete råd til kampagnearbejde

En anden parallelsession satte de sundhedsfaglige 
kampagner på apotekernes dagsorden. Kommunika
tionskonsulent Julie Brogaard Schytz fra Apoteker
foreningen gav deltagerne et indblik i, hvordan en 
kampagne bliver til, hvorfor foreningen laver kam
pagnerne, og hvordan det enkelte apotek kan opnå 
en effekt ved at deltage. 

”På et strategisk sektorplan er kampagnerne med 
til at fastholde apotekets brand som samfundets læ
gemiddeleksperter. Kampagnerne er en måde at ska
be genkendelighed og markedsføre apotekets faglig
hed. På et mere konkret plan kan kampagnerne ska
be synlighed for apoteket i lokalområdet og være af
sæt for en god dialog med borgerne,” forklarer Julie 
Brogaard Schytz. 

Netop de konkrete erfaringer med kampagnear
bejdet var også på programmet på parallelsessionen. 
Apoteker Lise Larsen fra Frederikssund oversatte de 
strategiske visioner på sektorniveau til den helt kon
krete hverdag bag skranken. Hun fortalte blandt an
det, at de på hendes apotek planlægger kampagne
arbejdet for et halvt år ad gangen. Farmaceuterne på 

apoteket bliver indbyrdes enige om, hvem der har 
ansvaret for hvilke kampagneemner, vurderer de til
gængelige materialer og aftaler tidsforbrug for de 
enkelte opgaver. Kampagnerne bliver herefter drøf
tet på morgenmøder, medarbejderne deltager på 
webinarer, ligesom de også sammensætter en pakke 
af relevante produkter, der passer ind i kampagnens 
tema. 

De konkrete råd og erfaringer fra Frederikssund 
Apotek vakte begejstring blandt deltagerne. De fle
ste nikkede genkendende, da Lise Larsen i sit oplæg 
anerkendte, at det kan være svært at tilpasse kam
pagnearbejdet til en travl apotekshverdag. Derfor 
hilste de Lise Larsens erfaringer velkommen med 
åbne arme. En af dem var apoteker Lisbeth Høgh fra 
Ebeltoft Apotek.

”Parallelsessionen gav mig inspiration til, hvor
dan jeg kan arbejde med kampagner på mit apotek. 
Lise Larsen havde nogle gode pointer om, hvordan 
man organiserer arbejdet. For eksempel fortalte 
hun, hvordan de på hendes apotek bruger webina
rer i undervisningen – det gjorde, at jeg nu også vil 
bruge webinarerne på mit apotek,” fortæller hun. n
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