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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:


