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Sundhedsydelser er  apotekets fremtid

APOTEKERKONFERENCEN 2018

Vores kerneydelse er selvfølgelig stadig at udlevere 

og rådgive om medicin. Men vi bevæger os hen imod en 

hverdag, hvor flere og flere af vores arbejdsopgaver ikke 

tager udgangspunkt i en recept eller et produkt.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

”
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Apotekerkonferencen 2018 stod i sund-

hedsydelsernes tegn. Konferencen satte 

fokus på, hvordan apotekerne kan udvikle 

deres rolle i det nære sundhedsvæsen for at 

blive klar til fremtiden.

Af Louise Dissing Schiøtt

Vi skal finde ud af, hvordan vi bliver klar til at 
løfte de opgaver, der venter os i sundhedssek

toren – og hvordan vi selv kan være med til at defi
nere vores nye roller. Vi skal alle sammen arbejde på 
at skabe fremtiden.” 

Sådan indledte Apotekerforeningens formand An
ne Kahns Apotekerkonferencen 2018, der fandt sted 
den 21.22. november 2018. Over 120 apotekere fra 
hele landet var samlet på Hotel Comwell i Aarhus 
for at drøfte fremtidens sundhedsydelser på apote
ket. Både dem, der venter lige om hjørnet, og dem, 
der ligger længere ude i fremtiden.  

Den nye lov om behandlerfarmaceut, der netop er 
vedtaget, medfører to nye sundhedsydelser på apo
teket: genordination af visse typer receptpligtig me
dicin til patienter i stabil behandling samt ordinati
on af dosisdispenseret medicin med tilskud. Disse 
to ydelser fik en del opmærksomhed på Apoteker
konferencen. Apotekerne drøftede blandt andet, 
hvordan man bedst og hurtigst får implementeret 
de nye ydelser. Her delte apotekerne deres erfaringer 
fra implementering af medicinsamtaler for på den 
måde at inspirere hinanden på tværs af landet. 

Sundhedsydelser er  apotekets fremtid

>

”

Hvordan skal de nye sund-
hedsydelser implementeres? 
Det spørgsmål skabte på 
Apotekerkonferencen debat 
ved bordene. 
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APOTEKERKONFERENCEN 2018

Konferencen tog også temperaturen på apotekernes 
ambitionsniveau for de nye ydelser. Deltagerne 
stemte om, hvor mange genordinationer de regner 
med, at apotekerne vil levere om året, når ordnin
gen er fuldt implementeret i 2022. Her svarede halv
delen af salen meget ambitiøst enten 200.000
300.000 eller 300.000400.000 genordinationer om 
året, mens 38 % var mere forsigtige og svarede mel
lem 100.000 og 200.000 genordinationer. 

En nødvendig udvikling

Konferencens fokus på sundhedsydelser afspejler, 
ifølge formand Anne Kahns, den fremtid, der venter 
apotekerne. Og her er det fundamentalt for apote
kerne at udvikle deres rolle i sundhedsvæsnet. I sin 
åbningstale betonede hun vigtigheden af at satse på 
sundhedsydelser for fortsat at være en relevant ak
tør, når det gælder borgernes sundhed. Sundheds
væsnet er i konstant udvikling, og det betyder, at 

hverdagen på apoteket også gradvist må ændre sig. 
”Vores kerneydelse er selvfølgelig stadig at udleve

re og rådgive om medicin. Men vi bevæger os hen 
imod en hverdag, hvor flere og flere af vores ar
bejdsopgaver ikke tager udgangspunkt i en recept 
eller et produkt,” siger hun.

Ifølge formanden er det en nødvendig udvikling, 
at apotekerne i højere grad satser på sundhedsydel
serne. Dels på grund af at sundhedsfagligheden er 
kerneårsagen til apotekernes unikke position i sam
fundet, og dels på grund af den store tillid, som bå
de borgere og politikere nærer til apoteket. Men og
så af økonomiske årsager. Formanden forklarer, at 
indtjeningen fra udlevering af medicin i fremtiden 
vil fylde mindre. Derfor er det nødvendigt at tænke 
nyt, og her er sundhedsydelserne en mulighed for, 
at apotekerne i fremtiden kan leve af deres faglig
hed. n

Over 120 apotekere lyttede engageret til 
oplæggene på årets apotekerkonference.

Hvert bord bidrog med deres bud på løsninger af 
de problemstillinger, som blev drøftet på konferencen. 
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