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Det Konservative  
Folkeparti 
Mette Abildgaard

Apotekerne 
spiller en central 
rolle i fremtidens 
nære og sammen-
hængende sund-
hedsvæsen. Apote-
kerne er vigtige, fordi det for 
mange er næste skridt efter et 
besøg hos familielægen. Derfor 
er det vigtigt, at vi har stærke og 
fleksible apoteker, der både 
kan levere og vejlede om den 
rette medicin til borgerne – så 
tæt på borgerne som overhove-
det muligt.”

Socialdemokraterne 
Flemming  
Møller Mortensen

Apotekerne er 
en væsentlig del af 
det nære sund-
hedsvæsen, og det 
er positivt, at apo-
tekerne løfter en 
sundhedsfaglig opgave bl.a. 
over for kronikere og ældre. Den 
rolle er styrket med de mange 
flere apoteker, der er åbnet de 
sidste år.”

” ”

Bred opbakning  til styrket apotekerrolle
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Hvordan ser 
du apotekernes 
rolle i det nære 
sundhedsvæsen?

Sundhed står øverst på dags-
ordenen i den igangværen-

de valgkamp, og partierne kap-
pes om at overbevise vælgerne 
om, at netop deres bud på ind-
retningen af fremtidens sund-
hedsvæsen er den rigtige. Uanset 
hvem der sætter sig i minister-
kontorerne efter valget, er en 
ting dog sikkert: sundhedsvæse-
net skal reformeres i de kom-
mende år, og opgaveglidningen 

inden for det nære sundhedsvæ-
sen bliver et tema. 

At apotekerne kan blive bragt i 
spil den sammenhæng, synes og-
så at være klart. Uanset om man 
kigger til venstre eller højre 
blandt folketingets partier, er der 
nemlig bred opbakning til apote-
kets styrkede rolle i det nære 
sundhedsvæsen, og flere har også 
helt konkrete bud på nye opga-
ver, som vil kunne løftes af apo-
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Bred opbakning  til styrket apotekerrolle

Liberal  
Alliance 
May-Britt Kattrup

Liberal Allian-
ce ser meget gerne, 
at apotekerne får en 
større rolle i 
fremtidens sund-
hedsvæsen. Vi har i 
denne periode gjort det muligt i 
visse situationer at gå direkte til 
apoteket, hvilket frigør ressour-
cer hos lægerne og gør det lettere 
for borgerne. Og vi skal i endnu 
højere grad definere de områder, 
hvor apotekernes faglighed 
dækker behovet for råd og vej-
ledning, og vi kan spare et læge-
besøg, lægehenvisning eller re-
cept.” 

teket. Det viser en rundspørge 
blandt partiernes sundhedspoliti-
ske ordførere, som Farmaci netop 
har gennemført. 

Formand for Danmarks Apote-
kerforening, Anne Kahns, er glad 
for de imødekommende meldin-
ger fra Christiansborg.

”Det er rigtigt dejligt at konsta-
tere en bred politisk enighed om, 
at apotekerne selvfølgelig spiller 
en vigtig rolle i det nære og sam-

menhængende sundhedsvæsen. 
Det er en anerkendelse af, at vi 
med 56 % flere apoteker siden 
sommeren 2015 har vist, at vi ta-
ger vores ansvar alvorligt og hele 
tiden bringer sundhedsvæsenet 
nærmere den enkelte borger,” si-
ger Anne Kahns.

Og det er positivt, at flere af 
politikerne har konkrete forslag 
til yderligere sundhedsfaglige op-
gaver, som apotekerne kan være 

med til at løfte, mener Anne 
Kahns. 

”Det lover godt for den kom-
mende tids arbejde med en styr-
kelse af det nære sundhedsvæ-
sen,” siger hun. 

Få indblik i partiernes syn på 
apotekerne og deres fremtidige 
rolle neden for. 

Alle Folketingets partiers sundhedsordføre-

re har haft mulighed for at svare.

Dansk  
Folkeparti
Liselott Blixt

 Apotekerne 
spiller en stor rol-
le i det fremtidige 
sundhedsvæsen. De 
kan løfte nogle af 
de opgaver, som i 
dag varetages hos lægen. Det kan 
fx være blodsukkermåling. 
Behandlerfarmaceuten er bare 
starten.”

Socialistisk  
Folkeparti 
Kirsten Normann Andersen

Apotekerne bør 
kunne spille en 
større rolle, både 
fordi vi, i takt med 
at vi får flere æl-
dre, medicinske pa-
tienter og kronikere, har brug at 
kunne trække på alle de dygtige 
sundhedsfaglige personer, vi har i 
landet. Men også fordi, at de selv-
samme borgere oftere kommer 
forbi apoteket end deres alment 
praktiserende læge eller ambula-
toriet på sygehuset. SF mener der-
for, man bør give farmaceuter og 
farmakonomer et større an-
svarsområde i forhold til råd-
givning, gennemgang af patien-
ternes medicinforbrug og genud-
stedelse af recepter på visse præ-
parater.”  
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Hvordan ser du apotekernes  
rolle i det nære sundhedsvæsen?

Det Radikale Venstre
Lotte Rod 

Farmaceuterne 
på landets apoteker 
er specialuddanne-
de i viden om me-
dicins virkning og 
bivirkninger. Til-
gangen til medicingennem-
gang, som allerede tilbydes på 
de fleste apoteker, kan med for-
del øges – f.eks. kunne man over-
veje om multisyge patienter, 
som får medicin for tre eller flere 
separate lidelser, på fast basis 
med mellemrum inviteres til en 
gennemgang af deres medicin på 
det lokale apotek. På den måde 
kan apoteket opdage eventuelle 
”fejl” i medicineringen, og sam-
tidig inviteres patienten til at 
være en aktiv medspiller om-
kring sin livssituation. Man kan 
med fordel også give erfarent 
personale på apotekerne ansvar 
for at tilbyde minikurser i f.eks. 
blodtryksmåling, blodsukker-
måling m.m. Denne undervis-
ning kan ikke sættes i stedet for 
den vejledning, der gives i almen 
praksis, men skal være med til at 
holde fokus hos patienten og øge 
hjælp til selvhjælp.”

Enhedslisten, 
Peder Hvelplund

Apotekerne 
kommer fortsat til 
at spille en væsent-
lig rolle i det nære 
sundhedsvæsen. I 
takt med at flere 
opgaver og behandlinger flytter 
ud, vil apotekernes, farmaceuter-
nes og farmakonomernes faglig-
hed også komme mere i spil. 
Apotekerne kan spille en rolle i 
forhold til at overtage nogle af 
de uproblematiske receptfor-
nyelser, hvor der ikke nødven-
digvis skal en lægehenvisning til. 
I takt med at der – heldigvis – er 
kommet flere apoteker de seneste 
år, også i landdistrikterne, 
kan apotekerne være en væ-
sentlig del af det fore-
byggende arbejde. 
Med det lokale 
og personlige 
kendskab kan 
apotekerne være 
med til at støtte 
borgere i at opsø-
ge lægehjælp, for 
de borgere der 
har svært ved 
det.” 

Venstre  
Jane Heitmann

Vi er i Venstre 
meget optagede af 
patientsikker-
hed og ser apote-
kernes fremtidige 
rolle som helt cen-
tral. Initiativet ”Medicin uden 
skade” er et godt eksempel på, 
hvordan apotekerne kan bidrage 
positivt bl.a. i forhold til at redu-
cere genindlæggelser som føl-
ge af fejlmedicinering. Jeg håber, 
at sundhedsreformen bliver til 
virkelighed, fordi vi har en pres-
serende udfordring i forhold til 
at sikre mere nærhed og bedre 
sammenhæng. Særligt vores æl-

dre medicinske patienter og 
kronikere bliver tabere, 

hvis vi ikke handler. 
Med sundhedsre-
formen kan vi 
trække sundheds-
væsenet tættere på 
borgeren, som i høj 
grad kan have glæ-
de af de mange 
kompetencer, som 
danske apotekers 

ansatte rummer.”

” ” ”


