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Medicinsikkerhed bør være en 
vigtig opgave for den nye regering

En historisk lang – og usædvanligt spændende – valgkamp er netop overstået. Vi 
har fået sammensat et nyt Folketing. Jeg ved i skrivende stund ikke, om menings
målingernes signaler om kraftige forskydninger i partiernes magtbalance har vist 
sig at holde stik, men uanset hvad står sundhedsvæsenet over for en stor foran
dring. Uanset hvilket navn, der står på døren ind til sundhedsministerens kontor 
efter sommerferien, kommer der på en eller anden måde til at blæse nye vinde i 
sundhedsvæsenet. Så meget står klart.

Derfor har vi spillet ind med tre konkrete forslag til, hvordan danskernes sundhed 
kan løftes.

Først og fremmest må og skal der sættes turbo på indsatsen for at nedbringe antal
let af medicinfejl. Danmark har tilsluttet sig WHO’s målsætning om at halvere an
tallet af medicinfejl inden 2023 og har iværksat et bredt samarbejde: ”Medicin 
Uden Skade”. Og det er på høje tid. Hvert år bliver 100.000 indlagt på grund af 
forkert brug af medicin, og op imod 5.000 dør. Mange af disse indlæg
gelser og dødsfald kan undgås. Derfor opfordrer vi klart og tydeligt alle 
aktører til sammen at fyre op under blusset i arbejdet frem mod at få 
halveret antallet af medicinfejl inden for de næste fire år.

For det andet er der behov for en lovændring, så farmaceuter og farma
konomer på landets apoteker får en opgavespecifik autorisation til at 
vaccinere borgere i risikogruppen imod influenza. Det vil sikre, at flere 
apoteker end i dag vil tilbyde borgerne vaccination. Erfaringer fra ud
landet viser netop, at adgangen til at blive vaccineret på apoteket bi
drager til at løfte vaccinationsraten. Og det er der brug for, så vi kan nå 
WHO’s mål om, at 75 procent af alle borgere i risikogrupperne – typisk borgere 
over 65 år – skal vaccineres mod influenza. I øjeblikket ligger raten på 50 procent.

For det tredje opfordrer vi det kommende Folketing til at nedsætte en arbejdsgrup
pe, som kan se nærmere på, hvordan der sikres lige adgang til sundhed i hele lan
det. Borgere i landdistrikter og yderområder har ofte langt til sygehuset og andre 
sundhedstilbud, og mange steder mangler der læger. Der er til gengæld let adgang 
til apoteker i hele landet, og der er siden 2015 kommet over 50% flere enheder. 
Samtidig kan farmaceuterne og farmakonomerne på apotekerne løfte flere opgaver, 
end de gør i dag. Apotekerne sidder med andre ord med nogle endnu uudnyttede 
ressourcer, som kan bringes i spil for at sikre, at alle får lige adgang til et godt og 
velfungerende sundhedsvæsen.

Jeg håber, at politikerne vil lade sig inspirere af vores forslag, når de lige om lidt ta
ger fat på arbejdet med at konstruere fremtidens sundhedsvæsen. Og jeg ønsker 
dem god arbejdslyst med den vigtige opgave.

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

Jeg håber, 

at politikerne vil 

lade sig inspirere 

af vores forslag.”

”
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Behandlerfarmaceut – en  helt ny uddannelse
Lige nu uddanner Pharmakon behandler-

farmaceuter på livet løs, så alle apoteker 

kan blive klar til at tilbyde genordination 

fra den 1. juli. Farmaci har været med på 

kursus. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Foto: Lizette Kabré 

Så mange behand
lerfarmaceuter vil 
efter planen stå klar 
på landets apoteker, 

når hele det første kuld har været til eksamen sidst i 
juni. Pharmakon har i løbet af maj og juni afholdt 
kurser rundt om i hele landet for at sikre, at der på 
alle apoteker kan stå en uddannet behandlerfarma
ceut klar til at genordinere visse lægemidler til pa
tienter i stabil behandling, når loven træder i kraft 
den 1. juli. 

Det var en gruppe veloplagte farmaceuter, der 
mødte op på Pharmakon, da Farmacis udsendte 
fulgte et hold deltagere på kursusdag 2 på uddan
nelsen i behandlerfarmaci. En skov af hænder røg i 
vejret, da underviser Bettina Friese fra Pharmakon 
spurgte, hvem der havde taget første del af kurset 
dagen forinden. Og det kunne mærkes, at deltager
ne var tunet helt ind på behandlerfarmaceutfre
kvensen. Allerede fra morgenstunden var farmaceu
terne fulde af spørgsmål til de to undervisere, og 
snakken flød uafbrudt ved bordene.

Autorisation er ansvar

Kursets anden underviser, Dorthe Drivsholm, tog 
hul på dagens program ved at sætte rammerne for 
kurset. Her lagde hun særligt vægt på det ansvar, 
der følger med autorisationen som behandlerfarma
ceut. Der vil nemlig ofte opstå situationer, hvor der 
ikke findes et entydigt rigtigt og forkert svar, men 
hvor der vil være tale om en samlet vurdering af, 
om der kan genordineres eller ej.

Mavefornemmelse.
Dagen bød på case-

diskussioner og 
dilemmaer, der skulle 
styrke de kommende 

behandlerfarmaceuters 
mavefornemmelse i 

forhold til genordination.

”Meningen med kursets anden dag er, at den viden, 
I fik på dag et, skal  omsættes til praksis. Rigtig 
mange af vores diskussioner i dag kommer til at 
handle om jeres mavefornemmelse. Som behandler
farmaceut skal I tage et ansvar for borgernes medici
nering, og der vil I altid skulle foretage nogle sub
jektive vurderinger. Det vigtigste er, at I er klædt på 
til det, så I kan stå inde for jeres vurderinger,” sagde 
Dorthe Drivsholm. 

413
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Denne påklædning fulgte i løbet af dagen i form af 
en lang række diskussioner, cases og praktiske øvel
ser. Deltagerne så eksempelvis en video, der viste en 
fiktiv genordination på et apotek. Efterfølgende 
skulle de diskutere, hvordan ekspeditionen forløb 
og komme med input til, hvad behandlerfarmaceu
ten kunne have gjort an
derledes. 

”Jeg synes faktisk ikke, 
behandlerfarmaceuten i vi
deoen var særlig god til at 
fortælle kunden, hvad hun 
gj orde undervejs. Ved folk 
fx hvad ’medicinkortet’, 
som hun slår op i, er? Hun 
sagde heller ikke, at han 
skulle til lægen næste 
gang,” indvendte en delta
ger blandt andet i diskussionen. 

Livrem og seler

Resten af dagen forløb med ivrige diskussioner om 
alt fra definitionen på en ’stabil patient’ til forskelli
ge bud på, hvordan man på den bedste måde ind
henter samtykke til at se patientens medicinoplys
ninger.  

Hen mod slutningen af dagen rundede Bettina 

Friese en ophedet diskussion om genordination af 
blodtryksmedicin af, efter at deltagerne havde viklet 
sig ind i en lang række potentielle faktorer, som 
kunne være en hindring for genordination. 

”Det er i vores natur som farmaceuter at gå med 
livrem og seler – og gerne to par seler. Og det er 

selvfølgelig godt. Men hvis 
man altid skulle tage alle for
holdsregler, så ville vi aldrig 
komme til at lave en eneste 
genordination,” mindede Bet
tina Friese deltagerne om med 
et smil.

Underviserne understregede 
dog samtidig, at spørgsmålet 
om genordination altid vil 
være op til den enkelte be
handlerfarmaceut – og at man 

aldrig skal genordinere et lægemiddel, hvis man ik
ke er tryg ved det i den konkrete situation. Netop 
vigtigheden af den enkelte behandlerfarmaceuts 
dømmekraft var en gennemgående pointe i løbet af 
kursusdagen. 

”80 % af det her er op til jeres vurdering. I får en 
autorisation, og det betyder, at ansvaret er jeres,” 
sagde Dorthe Drivsholm ved kursets afslutning. 

80 % af det her er op 

til jeres vurdering. I får en 

autorisation, og det betyder, 

at ansvaret er jeres.”

DORTHE DRIVSHOLM, 
UNDERVISER, PHARMAKON

”

Ifølge bekendtgørelsen skal uddannelsen have et omfang 
på minimum 15 undervisningstimer og afsluttes med en 
skriftlig eksamen. Pharmakon har tilrettelagt uddannelsen i 
tre dele: selvstudium, to kursusdage og eksamen. 

Selvstudiet er kursets første del, som foretages af alle del-
tagere inden første kursusdag. Denne del svarer cirka til en 
arbejdsdag. 

Kursusdag 1 handler om viden og lovgivning. Her sidder om-
kring 100 deltagere til forelæsning i et auditorium og suger 
til sig. 

Kursusdag 2 omsætter viden til praktiske færdigheder. Her 
er 30 deltagere samlet for at diskutere cases, afklare det 
konkrete forløb for en genordination og afprøve det i praksis. 

Eksamen foregår skriftligt og elektronisk. Den varer cirka en 
time. 

413 behandlerfarmaceuter forventes uddannet inden 1. juli 
2019. I efteråret 2019 vil Pharmakon igen udbyde kursus i 
behandlerfarmaci, og man forventer, at alle interesserede 
apoteksfarmaceuter vil være uddannet som behandlerfar-
maceuter inden udgangen af 2019.  

>

Sådan ser uddannelsen til behandlerfarmaceut ud
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Hvad forventer du af rollen som behandlerfarmaceut? 
”Jeg glæder mig til at blive behandlerfarmaceut. På 
Bornholm møder vi tit turister, som har glemt deres 
medicin derhjemme. Dem kommer vi til at kunne 
hjælpe bedre, når vi kan genordinere. Og på et mere 
generelt plan kan man sige, at det jo er der, vi skal 
hen – vi skal være en del af sundhedsvæsnet, så der
for er det godt, at vi nu bliver behandlerfarmaceu
ter.”

Hvad har du fået ud af kursusdagene? 
”Vi har været igennem nogle gode dilemmaer og 
cases, hvor vi er blevet tvunget igennem nogle af de 
overvejelser, vi kommer til at stå over for i praksis. 
Jeg føler mig mere sikker i min sag efter at have væ
ret på kurset. Jeg har fået efterprøvet min mavefor
nemmelse i de forskellige cases, så jeg nu føler mig 
bedre i stand til at vurdere, om man skal lave en ge
nordination.

På den første kursusdag havde jeg en fornemmel

se af, at undervisningen kunne være klaret på færre 
timer. Det bar lidt præg af, at der er et bestemt time
tal, uddannelsen skal strække sig over. I dag på den 
anden kursusdag har strukturen givet mere mening. 
Dialogen har været værdifuld ved at klæde os på til 
at genordinere. I praksis vil vi jo tit stå med beslut
ningen alene, men det er vi bedre i stand til nu, 
hvor vi har prøvet at argumentere for vores hold
ninger over for vores kollegaer og hørt deres argu
menter for at handle anderledes.”

Mød tre kommende behandlerfarmaceuter

Helle Ahlman Madsen, Nexø Apotek

Jaman Ahmad, Nørrebro Apotek

Hvad har du fået ud af kursusdagene? 
”Særligt i dag har været rigtig god. I går var jeg lidt 
bekymret, fordi der var rigtig meget information og 
mange ubesvarede spørgsmål. Jeg frygtede, at nogle 
nuancer ville glippe på grund af tidspres, men jeg er 
blevet positivt overrasket i dag, hvor underviserne 
fik samlet godt op på det hele.

Gruppediskussionerne var vigtige, og det har væ

ret rigtig godt, at vi var blandet med forskellige bag
grunde. Eksempelvis sad jeg i gruppe med en tidli
gere dosispakker, en som var rigtig skarp til lovgiv
ning, og en som var ret ny i apoteksverdenen og 
derfor kunne se sektoren lidt udefra. Diskussionerne 
viste den seriøsitet og det engagement, som jeg op
lever generelt hos apoteksfarmaceuter.”

Hvad forventer du af din rolle som behandlerfarmaceut? 
”Jeg føler mig fuldstændig klar til at genordinere ef
ter i dag. Det er blevet klart for mig, at autorisatio
nen som behandlerfarmaceut rummer en selvstæn
dighed og et ansvar, som vi ikke har haft før. Det 
glæder jeg mig til, og jeg finder ro i undervisernes 
ord om, at spørgsmålet om genordination altid vil 
afhænge af den enkelte situation og af behandler
farmaceutens mavefornemmelse.”
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Fra den 1. juli 2019 kan autoriserede behandlerfarma-
ceuter i visse tilfælde udlevere medicin til patienter uden 
en gyldig recept. 

Ydelsen er tænkt som en mulighed for patienter, der for 
eksempel løber tør for medicin uden for lægens åbnings-
tid. 

Genordination kan ske til patienter, der har været i stabil 
behandling i mindst seks måneder med et af de lægemidler, 
der fremgår af listen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Li-
sten omfatter bl.a. protonpumpehæmmere (blodtrykssæn-

kende medicin), diabetesmedicin, inhalationsmedicin til ast-
ma- og KOL-patienter samt p-piller. For p-piller gælder det 
dog, at kvinden skal have været i stabil behandling i mindst et 
år inden genordinationen.

Behandlerfarmaceuten må genordinere mindste pak-
ning af lægemidlet én gang. Det vil sige, at patienten skal 
i kontakt med lægen, inden vedkommende kan få sin me-
dicin næste gang. 

Genordination vil koste patienten et gebyr på ca. 20 kr. 

Søren Emil Ringmose-Pedersen, Bagsværd Apotek  

Fakta om genordination

Hvad forventer du af rollen som behandlerfarmaceut? 
”Som behandlerfarmaceuter får vi mere at tilbyde 
borgerne på apoteket. Det tror jeg, er vigtigt i for
hold til apotekets rolle i borgernes dagligdag. Som 
det er nu, hjælper vi jo allerede nogle gange patien
ter, der mangler medicin, med §72recepter. Forskel
len er, at nu skal vi i højere grad stå til ansvar for 
det. Jeg er spændt på, hvor stor efterspørgslen bliver 
på genordination.

Jeg synes, at listen over lægemidler, vi kan genor
dinere, er lidt kort. Men den bliver nok udbygget 
med tiden. Og så synes jeg, at honoraret for genor
dination er for lavt. Det er et problem, at vi ikke må 
tjene penge på vores kernekompetencer – helt gene
relt.”

Hvad er dine forventninger til kurset? 
”Mit håb for i dag er at blive lidt klogere på, hvor
dan det helt praktisk kommer til at fungere med ge
nordination. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at 

komme hjem og implementere ydelsen på apoteket. 
Jeg er ikke nervøs for ansvaret ved at kunne ge

nordinere. Jeg har nok en meget pragmatisk tilgang 
til det; jeg føler mig sikker på, at min faglighed kan 
bære det. Og hvis man er i tvivl, så har man jo mu
ligheden for i hvert enkelt tilfælde at sige nej til ge
nordination.” 



12 FARMACI 06 | JUNI 2019 | MEDICINGENNEMGANG 

Systematisk opfølgning og godt samarbejde 

mellem apotek og læge er forudsætningen 

for, at medicingennemgang til borgere i 

skranken får den ønskede sundhedsøkono-

miske effekt. Det peger erfaringerne fra et 

stort forsøg med medicingennemgang til 

ca. 1.000 borgere i Region Syddanmark på.

Tekst: Trine Ganer

Kan en medicingennemgang leveret af apotek 
til borgere i skranken forbedre livskvaliteten 

og reducere forbruget af lægemidler og sundheds
ydelser hos borgere over 65 år, der indtager mindst 
fem receptpligtige lægemidler? 

Muligvis, men det kræver formentlig systematisk 
opfølgning og et godt og forpligtende samarbejde 
mellem apotek og læge.

Nogenlunde sådan kan man opsummere erfarin
gerne fra et stort forsøg med medicingennemgang 
gennemført i Region Syddanmark i 2016 og 2017. 
Knapt 1.000 borgere og 28 apoteker i Region Syd

danmark medvirkede i forsøget, der er en udløber af 
bruttoavanceaftalen mellem Sundhedsministeriet 
og Danmarks Apotekerforening. 

Deltagerne i forsøget blev rekrutteret i skranken 
på de 28 medvirkende apoteker, og hen over det 
halve års tid, som forsøget varede, lykkedes det altså 
at gennemføre knapt 1.000 medicingennemgange 
med borgere i målgruppen.

Resultaterne af forsøget er analyseret og bearbej
det af henholdsvis VIVE (Det Nationale Forsknings 
og Analysecenter for Velfærd) og Pharmakon, og 
begge rapporter er netop offentliggjort. 

Fund hos otte ud af ti

Lægemiddelrelaterede fund var der masser af, viser 
opgørelsen i Pharmakons rapport. Hos otte ud af ti 
af de knap 1.000 borgere, der deltog, var der således 
medicinrelaterede fund, og hos disse i gennemsnit 
2,6 fund pr. borger. 

Fundene blev kategoriseret, og de fleste lå inden 
for kategorien ”muligt uhensigtsmæssigt præparat
valg”. Her ville behandlingen, efter farmaceutens 
vurdering, kunne optimeres ved valg af et andet 
præparat. Derudover vedrørte en del fund blandt 

Omfattende forsøg med 
medicingennemgang i 
Region Syddanmark evalueret

    

Undersøgelsen her peger på, at én samtale 

ikke kan stå alene. Der er behov for opfølgning 

for at sikre, at der faktisk foretages ændringer på 

baggrund af farmaceutens fund”.

CHARLOTTE ROSSING, 
UDVIKLINGSDIREKTØR, PHARMAKON

”
>
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Om forsøget
•  Målgruppen var borgere over 65 år, der anvendte fem 

eller flere lægemidler

•  Apotekerne leverede ”Apotekets medicingennem
gang til kunder i skranken”

•  De medvirkende anvendte i gennemsnit ni lægemidler

•  28 ud af 52 apoteker i Region Syddanmark deltog

•  951 borgere fik gennemført medicingennemgang og 
fik målt livskvalitet opfølgende.

Resultater
Der var lægemiddelrelaterede fund hos 80,8 % af bor-
gerne. Hver borger havde i gennemsnit 2,64 lægemiddel-
relaterede fund.

Hyppigste fund:
•  Muligt uhensigtsmæssigt præparatvalg (22,2 % af fun-

dene)
•   Mulige bivirkninger (14,1 % af fundene)
•   Mulig medicinering uden begrundet indikation (12,3 % 

af fundene)

>Effekt på medicinforbrug
Der er indløst signifikant færre lægemidler hos de medvir-
kende borgere sammenlignet med kontrolgruppen efter 3 
måneder, men der er ikke forskel efter 6 og 9 måneder. 

>Effekt på livskvalitet
Der kan efter 6 måneder ikke dokumenteres bedre livs-
kvalitet hos de medvirkende borgere i projektet end hos 
kontrolgruppen. 
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andet bivirkninger, medicinering uden begrundet 
indikation og ubehandlede indikationer.  

Kan ikke dokumentere 
sundhedsøkonomisk effekt

Med så mange fund burde der være basis for at for
bedre de medvirkende borgeres livskvalitet og redu
cere deres medicinforbrug, skulle man synes. Men 
trods de mange fund er det ikke muligt at doku
mentere øget livskvalitet hos de medvirkende bor
gere – og et reduceret forbrug af receptpligtige læge
midler ses kun ved målingen efter tre måneder. Det 
er den overordnede konklusion i VIVE’s i rapport, 
der sammenligner de medvirkende borgere med en 
kontrolgruppe.

Der ses en tendens til forbedret livskvalitet hos de 
medvirkende, men ændringen er lille og ikke stati
stisk signifikant, lyder VIVE’s konklusion.

Forskerne bag undersøgelsen har selv et par bud 
på, hvorfor man ikke kan dokumentere en effekt af 
medicingennemgangen. Det kan, ifølge forskerne, 
blandt andet skyldes problemer med implemente
ringen af farmaceuternes forslag til ændringer i me
dicinen. Og det flugter med konklusionerne i Phar
makons rapport.

”Vores undersøgelse viser udfordringer i samarbej
det mellem apoteket og lægerne. For at medicingen
nemgang skal have en effekt, skal det, som farma
ceuterne finder ved medicingennemgang, i større 

grad vurderes af lægen, og behandlingen skal tilret
tes. Ellers er det såre spildte kræfter,” siger udvik
lingsdirektør på Pharmakon Charlotte Rossing. 

Struktureret opfølgning har effekt

En anden årsag til, at medicingennemgangen ikke 
har haft en målbar effekt, er, ifølge VIVE, muligvis, 
at der ikke er sket struktureret opfølgning. 

”Undersøgelsen her peger på, at én samtale ikke 
kan stå alene. Der er behov for opfølgning for at 
sikre, at der faktisk foretages ændringer på baggrund 
af farmaceutens fund,” siger Charlotte Rossing.

At struktureret opfølgning på medicingennem
gang har en effekt, bekræfter erfaring med medicin
gennemgang internationalt. Pharmakon har gen
nemført et litteraturstudie, og her er konklusionen 
klar: Medicingennemgang kan medføre besparelse i 
forhold til samfundets udgifter til medicin og have 
en positiv effekt på borgernes livskvalitet – særligt 
hvis der foretages struktureret opfølgning.

Forsøget bekræfter dermed udenlandske undersø
gelser, og det giver, ifølge Birthe Søndergaard, der er 
sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerfor
ening, et klart grundlag at arbejde videre på.

”Vi har fået bekræftet, at et godt samarbejde med 
lægerne og struktureret opfølgning er forudsætnin
gen for, at medicingennemgangene har effekt. Det 
er værdifuld viden,” siger hun. n

Vi har fået bekræftet, at et godt samarbejde 

med lægerne og struktureret opfølgning er 

forudsætningen for, at medicingennemgangene 

har effekt. Det er værdifuld viden.” 

BIRTHE SØNDERGAARD, SUNDHEDSFAGLIG DIREKTØR
I DANMARKS APOTEKERFORENING

”
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Klip fra medierne

6. maj 2019
”Man ved, at unge følger med på 
Instagram og lader sig påvirke af 
influenceres budskaber. De sen
der et signal om, at det ikke er 
farligt at bruge produktet (to
baksfri snus, red.). Men uanset 
målgruppe er det forkert at mar
kedsføre et afhængighedsskaben
de stof, som falder uden for lov
givningen.” 

– Helle Jacobsgaard, sundhedsfaglig chef-
konsulent hos Danmarks Apotekerforening 

31 93 9.005 visninger af video, 9 kommentarer
Midt og Vest

13. maj 2019

”Vaccinationer før en udenlands

rejse foretages i stigende grad på 

apoteket frem for hos lægen. Si

den 2016 har en række apoteker 

arbejdet sammen om at tilbyde 

rejsevaccinationer på apoteket, 

og der kan være travlt, især op til 

ferieperioderne, fortæller vacci

natør Alice Kirketerp fra Østerga

des Apotek i Herning.”   

 

2. maj 2019
”En af måderne, hvorpå man 
kan forebygge medicinfejl, er 
ved at lade apotekspersonale 
spille en større rolle i medicin
håndtering – også uden for apo
teket. På alle apoteker i Danmark 
findes farmaceuter, der har sid
det på universitetets skolebænk i 
mange år. Samtidig er hele 94 
procent af danskerne i kontakt 
med apoteket mindst en gang 
om året. Kombinationen af den 
høje faglighed og den store kon
taktflade gør apotekerne til en 
unik ressource, som vi som sam
fund bør udnytte i større grad.” 
– Anne Kahns

sundhed
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>

I takt med at apotekernes rolle i sund-

hedsvæsenet styrkes, presses den 

nuværende økonomimodel, lød bud-

skabet fra formanden på den netop 

overståede generalforsamling. En hård 

nød skal, ifølge bestyrelsen, knækkes i 

efterårets bruttoavanceforhandlinger.

Tekst: Trine Ganer

Foto: Magnus Klitten

Med behandlerfarmaceut, stadig flere 
enheder og udsigt til markant flere 

vaccinationer udført på apotek cementerer 
apotekerne sig i øjeblikket som en vigtig spiller 
i det nære sundhedsvæsen. Men udviklingen 
er samtidig en tikkende bombe under den nu
værende økonomimodel, der må skrottes og 
erstattes af en ny ved efterårets bruttoavance
forhandlinger. 

Det var hovedbudskabet fra formand Anne 
Kahns på den netop afholdte generalforsam
ling i Danmarks Apotekerforening, der løb af 
stablen den 21. maj 2019 på Hotel D’Angle
terre i København. 

”Vi har været dygtige til at effektivisere og 
rationalisere, og det er positivt. Men når man 

Ny økonomimodel øverst på  dagsordenen
Generalforsamling 2019

Talmand. Adm. direktør 
Anders Kretzschmar 
fremlagde foreningens 
regnskab og budget for 
de fremmødte.   
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Ny økonomimodel øverst på  dagsordenen
Begejstring. Jeg vil 
ikke lægge skjul på, 
at vi i bestyrelsen var 
meget begejstrede, 
da vi her i foråret 
kunne fremlægge 
planerne for Apovac, 
sagde Anne Kahns, 
da hun fremlagde 
bestyrelsens beret-
ning.

Bred enighed. I 1926 
donerede daværende 

formand for Apotekerfor-
eningen Alfred Benzon 

100.000 kr. til foreningen. 
Pengene, der i dag er 

vokset til 4,2 mio. kr., skal 
bruges til ekstraordinær 

implementeringsstøtte 
til uddannelsen af 

behandlerfarmaceuter og 
backup-ordning.
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kombinerer det med en økonomimodel, der giver 
nogle forkerte incitamenter, så bliver udviklingen 
uholdbar,” sagde Anne Kahns, da hun præsenterede 
bestyrelsens planer for den kommende tid, der ud 
over arbejdet med en ny økonomimodel bl.a. byder 
på overvejelser vedrørende nye digitale tiltag, der 
kan geare sektoren til et stadig mere digitalt mar
ked. 

Strategiske investeringer

Ud over bestyrelsens beretning og planer bød gene
ralforsamlingen som vanligt på et kig ind i Apote
kerforeningens økonomi. Administrerende direktør 
Anders Kretzschmar præsenterede en fornyet Års
rapport 2018, der har til formål at give øget gen
nemsigtighed.  

Bestyrelsen fremsatte dernæst forslag om forenin
gens økonomi, der nu er til urafstemning. Forslaget 
indebærer blandt andet, at bestyrelsen får bemyndi
gelse til at budgettere med underskud. Det er nød
vendigt at have den mulighed lige nu, hvis investe
ringerne ikke forløber positivt, selv om det betyder, 
at formuen reduceres. Medlemmerne ønsker, at der 
investeres i fremtiden, sagde Anne Kahns fra taler
stolen.

”I arbejdet med vores nye foreningsstrategi blev 
der givet et klart signal. Medlemmerne ønsker fort
sat et stærkt sekretariat, en stærk politisk interesse

varetagelse og en stærk medielobbyisme. Det er af
gørende, at der kan foretages de nødvendige strate
giske investeringer for at beskytte apotekernes 
langsigtede interesser,” sagde Anne Kahns.

Lars Lundager Walmar, Hadsund Apotek, var den 
eneste, der gik på talerstolen og delte sin bekym
ring.

”Vi skulle gerne på et tidspunkt få bragt balance i 
det samlede regnskab. Det kan jo ikke blive ved. Vi 
kan selvfølgelig godt bare fortsætte nedad – vi vil 

Fællesskab. Generalforsamlingen er en 
mulighed for at mødes med kollegaer fra 
andre apoteker til en snak.

Generalforsamling 2019

Fuldt hus. 108 apoteke-
re og 23 pensionerede 
var mødt op på D’Angle-
terre i København til 
årets generalforsamling.
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Opponent. Lars Lundager Walmar, Hadsund Apotek, 
var på talerstolen flere gange i løbet af dagen. Han 
opfordrede blandt andet til, at man ikke glemmer, at 
der er apoteker, hvor økonomien er trængt.

alle sammen være døde, før det bliver et problem. 
Men jeg synes godt, at vi kunne have en idé om, at 
der inden for 1, 2, 3 års tid fik skabt balance,” sagde 
Lars Lundager Walmar.  

Eneste afstemning på generalforsamlingen om
handlede bestyrelsens forslag til at bruge Alfred 
Benzons Legat til delvis finansiering af kursus i 

behandlerfarmaci og backupfunktion. Forslaget blev 
vedtaget med overvældende flertal. Kun en enkelt 
af de tilstedeværende stemte imod.

Læs meget mere og se video fra generalforsamlingen på 
medlemsnettet under fanen Generalforsamling.

Efter generalforsamlingen er en række forslag sendt til 
urafstemning hos Apotekerforeningens medlemmer. Man 
kan stadig nå at stemme ved bladets udgivelse den 7. juni.

Det stemmes der om:

Bestyrelsens beretning

Regnskab for Danmarks Apotekerforening 2018

Kontingent for 2020
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet reguleres med 1,9 pro-
cent, som er samme sats som reguleringen af bruttoavance-
rammen.

Foreningens økonomi

Ændringer til God Apotekerskik
Bestyrelsen foreslår ændring af God Apotekerskik. 

Modernisering af foreningens love og vedtægter
Bestyrelsen foreslår en revidering af foreningens love.

Se alle forslag på medlemsnettet, heriblandt et notat fra 
Bech-Bruun med en detaljeret gennemgang af lovændringer. 
Her er også et link til valgportalen hos VP Services.

URAFSTEMNING: 

Det stemmes der om
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Kandidater til bestyrelsen

Generalforsamling 2019

Fire medlemmer stiller op til bestyrelsen og subsidiært til de to ledige 
suppleantposter, til hvilke der også er to kandidater yderligere.  

Kandidaterne motiverede deres kandidatur på generalforsamlingen. 
Læs et uddrag her og se evt. de fulde indlæg på video på medlemsnettet, 
hvor du også kan afgive din stemme.

Anja Claudia Hoffmann, 
Rudkøbing Apotek

Det er en mærkesag for mig at sikre, at den sociale 
kontrakt, vi allerede nu har, er noget, vi alle tager 
alvorligt, og får al den hjælp, der er nødvendig for 
at kunne leve op til. Vi skal fortsat sikre apotekets 
berettigelse i sundhedssystemet, og det vil være i 
mit fokus. At vi alle lykkes. Uanset om vi er et 
storbyapotek eller et lille apotek, der befinder sig i 
periferien af Danmark. Vi lykkes først, når vi alle 
lykkes, for kontrakten er indgået med os alle.

Asger Rosenkilde Mortensen, Værløse 
Apotek, genopstiller til sin 2. periode 

Jeg genopstiller til bestyrelsen, og mit vigtigste mål 
er at afskaffe recepten. Hver dag udleveres der medi
cin på løse recepter, og det går ud over patientsik
kerheden. Her tror jeg, at jeg kan gøre en forskel på 
baggrund af de tre års engagement, jeg har haft i 
FMK og alle de udvalg, jeg har siddet i i den forbin
delse. En anden ting, som jeg vil arbejde for, er en 
økonomiaftale, der betyder, at apoteket skal have et 
fast honorar for udlevering af lægemidler, der ikke 
påvirker økonomien i øvrigt.
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Trine Frost, Nykøbing Apotek

Jeg er stor fan af den vej, bestyrelsen har valgt, med 
mere åbenhed. Jeg sidder i ledelses og driftsudval
get og er formand for sundhedspolitisk udvalg, og 
begge udvalg er kommet godt i gang. Jeg blev sidste 
år valgt til suppleant til bestyrelsen, og jeg synes, 
det har været rigtig spændende at følge med på si
delinjen. Derfor stiller jeg op igen.

Jonas Grønskov, Vejle Gorms Apotek

Jeg stiller op, fordi jeg mener, at jeg kan gøre en for
skel. Jeg anser mig selv for at være skarp, idérig, in
novativ, og jeg har fokus på, hvordan vi kan gøre en 
forskel for den enkelte borger. Det er nemlig vores 
eksistensberettigelse. Jeg stiller op nu, fordi jeg ger
ne vil snuse til bestyrelsesarbejdet og med en for
ventning om at træde et skridt tættere på senere. n

Jeanette Juul Rasmussen, Birkerød 
Apotek, nuværende næstformand, 
genopstiller til sin 3. periode 

Med mig får I en fagligt stolt farmaceut, der tror på, 
at der ligger rigtig mange opgaver ude i samfundet, 
som vi kan tage. Vi er altså samfundets lægemiddel
eksperter. Som jeg ser det, har vi inden for meget 
nær fremtid medicinsamtaler udført af farmakono
mer, protokoludlevering og mulighed for at vacci
nere uden lægeordination. Og behøver jeg at sige, 
at jeg vil kæmpe for en ændring af økonomimodel
len ved de kommende bruttoavanceforhandlinger? 

Lars Lundager Walmar, Hadsund Apotek

Traditionelt set har vi kun beskæftiget os med gen
nemsnitsresultatet for apotekernes indtjening. Og 
det ser jo fint ud. Men siger det så meget om det en
kelte apoteks mulighed for at opnå et tilfredsstillen
de økonomisk resultat? 10 procent af apotekerne 
tjener mindre end en kontanthjælpsmodtager. Brut
toavanceaftalen skal ikke bare skæres lidt til. Den 
tilhører en uddøende race, og vi er nødt til at aflive 
den nu. Og så mener jeg fortsat, at det er vigtigt, at 
vi får en farmakonomuddannelse i den vestlige del 
af landet.

KANDIDATER TIL TRE SUPPLEANTPOSTER I BESTYRELSEN

Kandidater til bestyrelsen stiller automatisk op til suppleantposterne. Derud over opstiller:
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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

”
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Josefine Lund Hougesen, elev på 2. år på Vejgaard Apotek

Farmakonomuddannelsen er det perfekte mix af det praktiske og det teoreti
ske. Det med at man kommer ud og bliver en del af en arbejdsplads, synes jeg er 
fantastisk. Jeg lærer rigtig meget, både når jeg er på apotek og på de koncentrere
de skoleophold. Jeg har tidligere læst til sygeplejerske, men jeg savnede det prak
tiske. Den måde, som farmakonomuddannelsen er bygget op på, er meget mere 
mig. Mange ved slet ikke, hvad det vil sige at være farmakonomelev. Jeg vil gerne 
fortælle om min hverdag og på den måde være med til at præge rekrutteringen af 
fremtidens elever.” 

Julianne Marie Riis Hansen, farmakonom på Sønderbro og 
Sydhavns Apotek, færdiguddannet i 2018

Jeg arbejder med et fag, som jeg elsker. Det vil jeg gerne fortælle andre unge 
om og på den måde øge kendskabet til farmakonomuddannelsen. Jeg vil vise, 
hvor mange forskellige arbejdsopgaver, man kan have som farmakonom. Det tror 
jeg, at de færreste er klar over. Jeg er bl.a. elevansvarlig for fem elever, jeg har 
med vores ehandel at gøre og er rejse og influenzavaccinatør. Min hverdag er 
meget varieret. Det vil jeg gerne vise andre unge, som på den måde måske kunne 
få lyst til at gå den vej.”

Sidsel Majgaard Kristiansen, farmaceut på Vejgaard Apotek, 
færdiguddannet i 2013

På farmaceutstudiet vil de fleste ud i industrien, og der er lidt et billede af, at 
hvis man ikke kan andet, kan man da komme på apotek. Det vil jeg gerne udfor
dre. Som farmaceut på apotek får jeg lov til at bruge mange aspekter af min fag
lighed. Både den kemiske viden, viden om lægemidlers virkning i kroppen og så 
selvfølgelig samfundsfarmacien. Et arbejde på apotek er i høj grad, hvad du gør 
det til. Jeg har oplevet, at man hurtigt kan få indflydelse og ansvar. Det vil jeg 
gerne vise de farmaceutstuderende, så de kan få et bedre billede af hverdagen 
som farmaceut på apotek.” 

Nye ambassadører 
for karriere på apotek

”

”

”

unge apoteksansatte- og elever har meldt sig under fanerne som ambassadører 
for en karriere på apotek. Holdet består nu af fem farmaceuter, fem farmakonomer 
og to farmakonomelever, der har indvilget i løbende at dele episoder fra dagligda-
gen på Facebook-siden Apotekskarriere. Målet er at fortælle andre unge om de for-
skelligartede opgaver og spændende karrieremuligheder, der ligger på landets 
apoteker.

Mød 3 af de nye ambassadører her og følg dem på Facebook/Apotekskarriere. 
8
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Farmakonomuddannelsen skal være en 

professionsbachelor, der skal styrke farma-

konomernes rolle på apoteket yderligere. 

Det mener Danmarks Apotekerforening, 

der sammen med Farmakonomforeningen 

og Farmakonomskolen har igangsat et 

afklaringsarbejde om en udvikling af 

uddannelsen. 

 
Tekst: Trine Ganer

Dygtige farmakonomer løfter hver dag sam
men med farmaceuterne en kæmpe opgave 

ude på apotekerne. Og deres faglighed skal styrkes 
yderligere ved en tilpasning af uddannelsen, så den 
bliver en professionsbachelor. Det er meldingen fra 
Danmarks Apotekerforening oven på den aftale, 
som man har indgået med Farmakonomforeningen 
og Farmakonomskolen om at afklare rammerne for 
fremtidens farmakonomuddannelse.

”Apoteket og resten af sundhedssektoren er inde i 
en rivende udvikling, og det stiller krav om nye 
kompetencer hos medarbejderne. Det skal farmako
nomuddannelsen afspejle, og derfor er det helt na
turligt, at vi nu ser på en tilpasning af uddannelsen, 
så den klæder de dygtige farmakonomer endnu bed
re på til at løse de mange nye opgaver på apoteket,” 
siger formand for Danmarks Apotekerforening Anne 
Kahns.

Udgangspunkt på apoteket

Farmakonomforeningen har ytret ønske om, at far
makonomer i højere grad klædes på til også at kun
ne blive ansat i fx medicinalindustrien, kommuner 
og almene lægepraksisser – og det er Apotekerfor
eningens formand åben over for. For hende er det 
blot afgørende, at apotek og sygehusapotek fortsat 
er primære aftagere, og at uddannelsen tager sit ud
gangspunkt her. Det er nemlig nødvendigt, hvis 
man skal bevare borgernes mulighed for at få medi
cin og rådgivning i hele landet, mener Anne Kahns.

”Det kan allerede i dag være en udfordring for 
apoteker i yderområderne at rekruttere personale til 
at bemande de mange, nyåbnede enheder. Det vil 
blive endnu sværere, hvis ikke uddannelsen også i 
fremtiden er tæt knyttet til apoteket,” lyder hendes 
vurdering.

Årsagen er, at det for mange farmakonomelever 
har afgørende betydning for valg af uddannelse, at 
de kan blive boende der, hvor de kommer fra, og 
bevare tilknytningen til lokalsamfundet og den næ
re familie.

”Jeg har selv haft mange dygtige elever, for hvem 
det har været en forudsætning, at de ikke skulle 
flytte – måske fordi de allerede havde stiftet familie. 
For dem havde en uddannelse i en anden by ude
lukkende på SU simpelthen ikke været mulighed,” 
siger Anne Kahns.

Hun bakkes op af en undersøgelse fra Farmakon
omskolen blandt de studerende, der påbegyndte ud
dannelsen sidste år. Den viser, at det for mange hav

Farmakonomuddannelsen skal  udvikles

Jeg har selv haft mange dygtige elever, for hvem 

det har været en forudsætning, at de ikke skulle flytte – 

måske fordi de allerede havde stiftet familie. For dem 

havde en uddannelse i en anden by udelukkende på SU 

simpelthen ikke været mulighed.”

ANNE KAHNS, FORMAND FOR DANMARKS APOTEKERFORENING

”
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Farmakonomuddannelsen skal  udvikles
 

•  farmakonomuddannelsen i samarbejde med en professi-
onshøjskole løftes ind i det ordinære uddannelses
system og akkrediteres som professionsbachelor.

•  uddannelsen fastholdes på Farmakonomskolen i                
Hillerød. 

•  uddannelsen fortsat skal være lokalt forankret, og den 
studerende skal således også fremover indgå uddannelses-
aftale med uddannelsesapotek. Optagelse på uddannelsen 
skal dog fremover ske via Den Koordinerede Tilmelding.

•  uddannelsesapoteker fremover skal godkendes af Farma-
konomskolen.

•  apoteker og sygehusapoteker fortsat er hovedaftagere. 
Uddannelsen skal derudover rette sig mod sekundære af
tagere såsom lægemiddelindustrien, kommuner og almen 
lægepraksis, hvor der skal være mulighed for praktik
ophold.

•  uddannelsen skal ruste farmakonomerne til at varetage   
flere rådgivningsopgaver, fx medicin- og compliance-
samtaler. 

Fremtidens farmakonomuddannelse

de betydning for valg af uddannelsen, at apoteket lå 
i nærheden af deres bopæl. 

”Derfor er jeg særlig glad for, at man med denne 
aftale sigter efter det bedste fra to verdener og både 
sikrer en lokal, praksisnær forankring til gavn for 
nærmiljøet, samtidig med at uddannelsen udvikles 
som professionsbachelor,” siger Anne Kahns. 

Kendskab til andre sektorer

Anne Kahns kan sagtens se fordelene i en 
uddannelse, der giver de studerende mulighed for at 
stifte bekendtskab med arbejdet i for eksempel 
lægemiddelindustrien, kommuner og i almen 
lægepraksis.

”Apotekernes rolle i det nære sundhedsvæsen 
styrkes i de her år. De mange dygtige og 
veluddannede farmakonomer på landets apoteker 
har øget patientsikkerheden og været med til at 
sikre den høje tillid, som vi nyder i befolkningen. 
Det skal vi holde fast i og udvikle yderligere. Det 

bliver kun bedre af, at de studerende som en del af 
uddannelsen får mulighed for at få kendskab til og 
erfaring med arbejdet i andre sektorer. Det vil give 
dem en bedre forståelse for det tværfaglige arbejde i 
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,” 
siger Anne Kahns.

Fælles afklaringsarbejde

Farmakonomskolen er nu i gang med et afklarings
arbejde, som skal vise, om uddannelsen kan akkre
diteres og udbydes som professionsbachelor i sam
arbejde med en professionshøjskole. Rammen for 
arbejdet er aftalt med Danmarks Apotekerforening 
og Farmakonomforeningen, og parterne skal løben
de orienteres. Og Anne Kahns er glad for, at der ef
ter nogen tids debat er opnået fælles forslag.

”Jeg er ikke i tvivl om, at den bedste løsning for 
både farmakonomerne og sektoren som helhed fin
des i dialog mellem os, Farmakonomforeningen og 
Farmakonomskolen,” siger Anne Kahns. n

Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Farmakonomskolen er enige om 
rammen for arbejdet vedr. en ændring af farmakonomuddannelse. Man arbejder bl.a. for, at:
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Apoteksovertagelse

Holstebro Løveapotek: Apoteker Birgitte Nørskov 
Pedersen den 1. juni 2019.

Apotekslukninger

Fredericia Krone Apotek har lukket 
Axeltorvs Apoteksudsalg pr. 1. maj 2019.

Ledig bevilling

Præstø Apotek pr. 1. januar 2020. 

Fødselsdage og jubilæer 

50 år

22. juni 2019: Trine Persson, 
Webapoteket/Gazelle Online Apotek

70 år

5. juli 2019: Poul Schiøtz Nissen, 
København Apoteket Trianglen 

25-års jubilæum

1. juli 2019: Peter John Kielgast, Taastrup Apotek
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Kunderådgivning kan ses som en 
rundkørsel – og det er den apotek
sansattes opgave at finde ud af, 
hvilken vej der er den rette ud af 
rundkørslen i den konkrete råd
givningssituation. Det er budska
bet i en række nye rådgivnings
film fra Apotekerforeningen, der 
skal hjælpe apotekerne med at ar
bejde målrettet mod en kundetil
passet rådgivning af høj faglig 
kvalitet. 

I efteråret 2018 blev der foreta
get en revision af Sektorkrav til 
rådgivning. Her blev blandt andet 
visitation til medicin og compli
ancesamtale tilføjet til rådgiv
ningsmodellen. Det er denne re
vision, de nye rådgivningsfilm 
følger op på. 

Sektorkrav til rådgivning blev 
lanceret i 2011 og har siden dan
net fundamentet for den personli

ge og faglige rådgivning af borger
ne på apoteket. Sektorkrav til råd
givning er udviklet i samarbejde 
med Pharmakon.  

De nye rådgivningsfilm behand
ler forskellige emner, eksempelvis 
de gode spørgsmål i rådgivningssi
tuationen, værktøjerne SVAMP og 
SMART samt metoder til at arbej

de struktureret med rådgivning på 
det enkelte apotek. Filmene kan 
ses i sammenhæng eller enkeltvis 
og bruges eksempelvis til at få 
genopfrisket de forskellige emner 
eller som udgangspunkt for dis
kussion blandt personalet på apo
teket. Rådgivningsfilmene er til
gængelige på Medlemsnettet.

Nye film om apotekets rådgivning

Ledelse for Apovac udpeget

Formand og direktør for Apovac 
er nu fundet. Og det bliver to er
farne herrer, der skal stå i spid
sen for apotekernes vaccinati
onsselskab. 

Kristian 
Johnsen, der 
kommer fra en 
stilling som 
faglig direktør i 
Diabetesfor
eningen og før 
det vicedirektør i Region Hoved
staden, er ny direktør i Apovac.

Kim Høgh er 
udpeget som for
mand for Apo
vacs bestyrelse. 
Han har bred er
faring fra direk
tørposter i bl.a. 
Hørsholm Kommune, Region 
Hovedstaden, Børnehjertefon
den og Hjerteforeningen.

Kim Høgh og Kristian Johnsen 
har arbejdet sammen om flere 
projekter i Region Hovedstaden, 
og de glæder sig til arbejdet med 

at få Apovac op at stå sammen 
med bestyrelsen og de mange 
apotekere, der har meldt sig un
der vaccinationsfanerne.

”Det er en vigtig sundhedspo
litisk opgave at få løftet vaccina
tionsraten. Her kan apotekerne 
virkelig være med til at gøre en 
forskel i kraft af tilgængelighed 
og høj faglighed. Samtidig skal 
der gerne være økonomi i det for 
apotekerne. Det bliver en spæn
dende opgave,” siger bestyrelses
formand Kim Høgh. 
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Dit barn kan sagtens 
bekæmpe de fleste 
infektioner selv

Godt vi har apoteket
Vidste du, at de fleste børneinfektioner ikke kræver antibiotika? 
Med den rette pleje går det meste over af sig selv. 
Apoteket kan give gode råd til behandling og lindring af 
almindelige infektioner hos børn.

Du kan også se mere på apoteket.dk/bornoginfektioner


