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Fagre nye 
farmaceutverden
Årets Apoteksfarmaceutkongres satte 

fokus på fremtiden. Der var mange bud på, 

hvad den kommer til at indeholde, men de 

fleste var enige om, at det ser lyst ud for 

apoteksfarmaceuterne.

Af Louise Dissing Schiøtt

 180 apoteksfarmaceuter og apotekere var 
samlet den 19.-20. januar på Hotel 

Comwell Kolding for at diskutere farmaceuternes 
fremtid på apoteket. Det var Danmarks Farmaceuti-
ske Selskab, Sektion for Samfundsfarmaci, der end-
nu en gang inviterede indenfor til den årlige Apo-
teksfarmaceutkongres. Programmet spændte over 
både faglige indspark om hverdagen på apoteket og 

oplæg fra eksperter uden for apoteksverdenen, der 
bidrog med generelle fremtidsbetragtninger. 

Programmets højdepunkt var en paneldebat om, 
hvordan apoteksfarmaceuterne i fremtiden kan sik-
re deres relevans. De fem deltagere i panelet var 
Pharmadanmarks formand, Rikke Løvig Simonsen, 
sundhedsfaglig direktør i Apotekerforeningen Birthe 
Søndergaard, formand for Dansk Selskab for Pa-
tientsikkerhed Karin Friis Bach, lektor på Køben-
havns Universitet Lotte Stig Nørgaard samt rådgiver 
og strateg Kim Pajor. 

”Debatten viste, at vi langt hen ad vejen er enige 
om, hvor vi skal hen med fremtidens apotek. Selv-
følgelig har vi forskelligt fokus, men vi er også fæl-
les om mange ting. Vi er blandt andet enige om, at 
vi skal være mere fremme i skoene for at fortælle 
omverdenen om apoteksfarmaceuternes unikke fag-

Apoteksfarmaceutkongressen samler folk fra 

hele sektoren, og det er en god anledning til at minde 

os om det faglige fællesskab, vi alle sammen er en 

del af. Det er vigtigt at fejre en gang imellem,” 
Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerforening

”
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Paneldebat om fremtiden for apo-
teksfarmaceuter. Panelet var bl.a. 
enige om, at sektoren skal være 
mere fremme i skoene for at fortælle 
om farmaceuternes faglighed. 

I pauserne på Apoteksfarmaceut-
kongressen blev der netværket på 
livet løs og delt erfaringer fra 
hverdagen. 
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Jonas Grønskov, 
Vejle Gorms Apotek

Hvorfor har du valgt at deltage i 
 Apoteksfarmaceutkongressen?
”Jeg synes, det er rart at følge med 
i, hvad der rører sig i sektoren – og 
høre det med egne ører. Jeg deltager både for at få 
inspiration fra mine kollegaer og for at blive klogere 
på de mere overordnede linjer for fremtiden.”

Hvad tager du med hjem fra kongressen?
”Der var mange interessante fremtidstanker, blandt 
andet om, hvem fremtidens kunde er, og hvordan 
fremtidens sundhedsvæsen kommer til at se ud. Pa-
neldebatten fik kogt nogle ting sammen, så det blev 
klart, hvordan forskellige aktører ser på tendenser-
ne. Og så var det også rart at få nogle input udefra – 
Darrin Barines fik eksempelvis sparket lidt til os på 
en rigtig spændende måde.” 

Line Aarøe Rasmussen, 
Kolding Løve Apotek

Hvorfor har du valgt at deltage i 
Apoteksfarmaceutkongressen?
”Fordi jeg godt kan lide at møde 
mine farmaceutkollegaer og også få 
input fra andre end dem, jeg omgås i hverdagen. 
Og så var der sammensat et rigtig spændende pro-
gram, som lagde nogle nye vinkler på aktuelle pro-
blemstillinger.”

Hvad tager du med hjem fra kongressen?
”En masse tanker om, hvor vi som apoteker skal 
hen, og hvad vi skal leve af i fremtiden. Jeg fornem-
mede et generationsskifte blandt farmaceuterne; der 
var rigtig mange dygtige unge mennesker med på 
kongressen, og de var fulde af drive og havde lavet 
en masse spændende projekter. Det gav mig håb for 
fremtiden!”

lighed. Vi talte også om, at den personlige relation 
og service også i fremtiden skal være grunden til at 
gå ind på et fysisk apotek,” fortæller Birthe Sønder-
gaard. 

Hidden disruption 
og datadrevne farmaceuter

Forud for paneldebatten gav fremtidsforsker Eva 
Steensig sit bud på, hvad det er for en virkelighed, 
apotekerne i fremtiden skal begå sig i. Hun fortalte 
om fremtidens kunde som en, der konstant er på 
jagt efter at optimere sin sundhedstilstand. Hun tal-
te også om ”hidden disruption” som udtryk for, at 
små bevægelser i befolkningen kan ende som de 
store, afgørende tendenser, der har betydning for 
virksomheders bundlinjer – også apotekernes. Der-
for er det vigtigt at holde øje med, hvad der rører 
sig i hverdagen blandt almindelige mennesker, var 
budskabet fra Eva Steensig. Derudover talte hun om 

tidsoptimering, digitalisering og højere krav til be-
kvemmelighed fra befolkningen. Alle emner, som 
apotekerne bør tage alvorligt, når de planlægger 
fremtidige indsatser. 

Kongressen havde også besøg af Darrin Baines, 
der er professor i sundhedsøkonomi ved Bourne-
mouth University. Han gav deltagerne et forvarsel 
om teknologiens betydning for fremtidens apoteks-
arbejde. Ifølge Baines skal fremtidens farmaceuter i 
langt højere grad være teknologi- og datadrevne i 
deres arbejde. De skal ikke bruge deres tid på at di-
stribuere medicin – det har vi robotter til – men i 
stedet fokusere på at sammensætte en samlet be-
handlingspakke til den enkelte patient med ud-
gangspunkt i nye teknologier. På den måde kan far-
maceuterne udnytte deres unikke faglighed langt 
bedre, forklarede sundhedsøkonomen. Baines pro-
vokerede mange med sit udsagn om, at farmaceuter 
ikke skal opfatte sig selv som klinikere. I stedet skal 
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Skal du være med i 
Apoteksnetværket?

Netværket for udvikling af apotekspraksis mødtes i 
forbindelse med Apoteksfarmaceutkongressen og 
præsenterede to af sine projekter på kongressen. For-
målet med netværket er at bygge bro mellem apo-
tekspraksis og forskning via et forum, hvor apoteks-
ansatte og forskere mødes og deler viden og forsk-
ningsresultater. Netværket skal inspirere til nye 
projekter og styrke samarbejdet mellem apoteks-
personale og forskere. 

Netværket består af 94 medlemmer. To gange om 
året mødes netværket, og der bliver derudover ud-
sendt et nyhedsbrev to gange årligt. Alle apoteker 
kan deltage i netværket. Tilmelding til netværket 
kan ske til Kristin R. Primdahl, krp@pharmakon.dk.
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Birgitte Egeberg Carlsen, 
Stege Apotek

Hvorfor har du valgt at deltage i 
Apoteksfarmaceutkongressen?
”Der har været nogle supergode 
faglige indlæg de tidligere år, jeg 
har været med. Så det forventer jeg også i år. Derud-
over er kongressen altid et godt sted at sparre med 
andre fra sektoren.”

Hvad tager du med hjem fra kongressen?
”Jeg har fået det med mig, som jeg kom for. Masser 
af netværk og god sparring. Jeg er også på et mere 
overordnet plan blevet inspireret til, hvordan man 
kan tackle forskellige situationer i hverdagen.” 

de se sig selv som analytikere, der evner at finde 
problemerne – og løse dem. Alt sammen ved hjælp 
af teknologi som sundhedsapps. 

Efter paneldebatten havde kongressen besøg af en 
række andre oplægsholdere, der skulle inspirere del-
tagerne til at tackle fremtidens udfordringer. Kon-
gressens anden dag bød derudover på et sektornært 
fokus på medicinsamtaler, Apoteksnetværket og be-
handlerfarmaceut. Sidstnævnte oplæg blev holdt af 
Lærke Poulsen fra Pharmakon og høstede stor op-
mærksomhed hos deltagerne.

Fejring af fællesskabet

Selv om programmet var højtbelagt, blev der også 
tid til at komme hinanden ved på Apoteksfarmaceu-
tkongressen. Traditionen tro bød kongressen på 
masser af lejligheder til at drikke en kop kaffe med 
kollegaer fra andre apoteker og udveksle erfaringer 
fra hverdagen. Det faglige fællesskab er en vigtig del 

af kongressen, ifølge Birthe Søndergaard, fordi vi 
kan lære meget af at sparre med hinanden på tværs 
af sektoren. 

”Apoteksfarmaceutkongressen samler folk fra hele 
sektoren, og det er en god anledning til at minde os 
om det faglige fællesskab, vi alle sammen er en del 
af. Det er vigtigt at fejre en gang imellem,” siger Bir-
the Søndergaard, sundhedsfaglig direktør i Dan-
marks Apotekerforening. n
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