
24 FARMACI 06 | JUNI 2019 | FOLKEMØDET 

Folkemødet på Bornholm er et samlings-

punkt for aktører i sundhedssektoren. 

Apotekerforeningen er igen i år med for at 

sætte sit præg på sundhedsdagsordenen og 

skabe synlighed om apotekets faglighed.

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

A llinge på Bornholm mangedobler endnu en 
gang sin befolkning for en stund, når Folke

mødet 2019 bliver afholdt den 13.16. juni. Et af de 
helt store temaer bliver ligesom tidligere år sund
hed. Dagsordenen spænder vidt, fra muligheden for 
at få sit DNA med hjem i en halskæde hos Statens 
Serum Institut til debat om medicinfejl i Det Fælles 
Sundhedstelt, hvor blandt andre Apotekerforenin
gen deltager. 

På Folkemødet er der højt til loftet og plads til det 
meste, og det giver ifølge Lene Lund Hansen, kom
munikationsdirektør hos Danmarks Apotekerfor
ening, en unik mulighed for at mødes på tværs af 
sundhedssektoren.

”Folkemødet er en uformel platform, hvor man 
kan debattere sundhedspolitik på andre betingelser 
end til hverdag. Man kan samarbejde om dagsorde
ner, som man ikke nødvendigvis er helt enige om. 
Det er vores debat om behandlerfarmaceut i samar
bejde med PLO et godt eksempel på,” forklarer hun. 
Apotekerforeningen byder igen i år inden for i Apo
teltet foran Allinge Apotek. Her vil der i løbet af 
ugen være en stribe arrangementer og debatter, lige

som Apotekerforeningen også vil være massivt til 
stede i Det Fælles Sundhedstelt og deltage i debatter 
hos andre organisationer. 

Forpligtende partnerskaber

I år har Apotekerforeningen skruet op for samarbej
det på tværs af sundhedssektoren i forhold til tidli
gere. Det betyder blandt andet, at alle debatter i 
årets Apotelt er arrangeret i samarbejde med andre 
sundhedsorganisationer og myndigheder. Listen 
over samarbejdspartnere er lang og tæller udover 
PLO blandt andre Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab 
for Patientsikkerhed, sundhed.dk, Pharmadanmark, 
Dansk Sygeplejeråd og Rigshospitalet. Det er ifølge 
Lene Lund Hansen et meget bevidst valg fra for
eningens side at satse på de forpligtende samarbej
der.

”Der sker noget helt andet, når man er fælles om 
et arrangement, end hvis man blot deltager i hinan
dens debatter. Hvis vi eksempelvis havde inviteret 
PLO til debat om behandlerfarmaceut, ville de have 
forholdt sig til sagen i 45 minutter. Nu hvor vi ar
rangerer debatten i fællesskab, har vi et tæt samar
bejde både før, under og efter debatten. Der ligger et 
enormt potentiale for relationsopbygning i sådan 
en proces, og samtidig forpligter det alle parter til at 
engagere sig i sagen,” forklarer Lene Lund Hansen.

Udover det positive udbytte skitseret ovenfor læg
ger kommunikationsdirektøren også vægt på værdi
en i at samle forskellige sundhedspolitiske aktører 
under Apoteltets tag.   

”Der ligger en positiv signalværdi i at samarbejde 

Sundhedsvæsnet er på Folkemødet

– så det er 
apoteket også

>
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Torsdag kl. 15.00-15.45: Debat i Det 
Fælles Sundhedstelt om medicinfejl: 
”Vis mig dit medicinskab”. Danmarks 
Apotekerforening, Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed, Farmakonomforenin-
gen og FOA.

Torsdag kl. 16.30-17.00: Dilemma-
spil for ungdomspolitikere i Apoteltet.

Fredag kl. 09.15-10.00: Debat i Apo-
teltet om behandlerfarmaceut og gen-
udlevering, arrangeret i samarbejdet 
med PLO. 

Fredag 09.00-12.00: Åben stand i 
Det Fælles Sundhedstelt.

Fredag 12.00-12.30: Dilemmaspil 
med politikere i Apoteltet.

Fredag 13.30-15.00: Tjek af moder-
mærker i Apoteltet v. hudlæge Matthias 
Gerber og farmaceut fra Apotekerfor-
eningen Helle Jacobsgaard. 

Fredag 15.15-16.00: Debat i Apotel-
tet ”De rigtige opgaver i de rigtige hæn-
der – Sund opgaveglidning”. 

Fredag 17.00-17.45: Quiz for sund-
hedsjournalister i Apoteltet ”Sundhed 
på spil”.

Lørdag 09.00-12.00: Åben stand i 
Det Fælles Sundhedstelt.

Lørdag 11.00-11.45: Debat i Apo-
teltet om vacciner, arrangeret i samar-
bejde med Sundhedsstyrelsen. 

Lørdag 14.00-16.00: Tjek af moder-
mærker i Apoteltet v. hudlæge Matthias 
Gerber og farmaceut fra Apotekerfor-
eningen Helle Jacobsgaard. 
 

Apoteket på Folkemødet 2019
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med andre sundhedsorganisationer på Folkemødet. 
Det viser, at apotekerne er nogle, man gerne vil 
samarbejde med. Og det er en stor styrke for os, når 
vi kan lægge telt til et arrangement som quizzen for 
sundhedsjournalister, der er 
arrangeret sammen med 
hele 17 andre sundhedsak
tører, og hvor Lægemiddel
styrelsens direktør skal være 
ordstyrer. Her kan man si
ge, at vi helt fysisk samler 
sundhedssektoren,” siger 
Lene Lund Hansen. 

En del af 
sundhedsvæsenet

På Folkemødet fylder sund
hedsdagsordenen generelt 
meget. Kommunikations
virksomheden Radius fore
tager hvert år en gennem
gang af Folkemødets arran
gementer, og disse har si
den 2015 vist, at sundhed er Folkemødets mest 
populære debatemne. Med det store fokus på sund
hed følger naturligt et stort opbud af sundhedspoli
tiske aktører. Og det betyder ifølge Lene Lund Han
sen, at apoteket også bør deltage.  

”Sundhedssektoren er massivt til stede på Folke
mødet, så derfor giver det mening, at vi også er der. 
Det forpligter at være en del af det nære og sam
menhængende sundhedsvæsen. Det er 
vigtigt, at apotekerne er synlige og 
blander sig i debatten – også på 
Folkemødet,” forklarer kommu
nikationsdirektøren. 

Netop apotekernes plads i 
de sundhedspolitiske debat
ter er et af de steder, hvor 
der er sket en udvikling i 
forhold til tidligere. I år er 
Apotekerforeningen blevet 
inviteret inden for til debat 
hos fire andre sundhedsor
ganisationer, hvilket kom
munikationsdirektøren 
betegner som en positiv 

udvikling. Det kan tolkes som et udtryk for, at apo
tekerne nu i højere grad bliver betragtet som en del 
af sundhedsvæsenet. 

”Der er i år flere, som efterspørger apotekernes in
put til deres debatter. Det be
tragter vi som et stort frem
skridt og et klap på skulderen 
til apotekssektoren,” siger Lene 
Lund Hansen. 

Også i forhold til borgerne ser 
kommunikationsdirektøren 
god mening i, at apoteket er at 
finde på Folkemødet. 

”Når borgerne møder vores 
faglighed, blandt andet i form 
af rådgivning om solcreme og 
tjek af modermærker i Apotel
tet, vil de associere apoteket 
med sundhedsfaglige kompe
tencer. Derfor er det positivt for 
sektoren, at vi møder borgerne 
på denne måde,” siger hun. 

En afvejning år for år

Folkemødet på Bornholm har været afholdt siden 
2011, og arrangementet har gennem årene vokset 
sig stort og stærkt. Det smitter af på både prisniveau 
og efterspørgsel på blandt andet overnatning, for
plejning og stadepladser. Derfor overvejer Apoteker
foreningen hvert år omfanget af sin tilstedeværelse, 
fortæller Lene Lund Hansen. 

”Vi er meget bevidste om, at de ressourcer, der bli
ver brugt på Folkemødet, skal stå mål med den vær
di, vores deltagelse skaber for sektoren. Derfor har 
vi besluttet, at vi vil gennemføre en grundig evalue
ring efter årets Folkemøde for at afklare, om det nu

værende niveau for vores deltagelse skaber til
strækkelig værdi.” n

Det forpligter at 
være en del af det nære 
og sammenhængende 
sundhedsvæsen. Det er 
vigtigt, at apotekerne 
er synlige og blander sig 
i debatten – også på 

Folkemødet”
LENE LUND HANSEN,  
KOMMUNIKATIONSDIREKTØR, 
DANMARKS APOTEKERFORENING

”


