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Sundhedsvæsenet var på Folkemødet   – så det var apoteket også

Tekst: Merete Wagner Hoffmann 

Foto: Apotekerforeningen

Synlighed. Apotekernes 
telt er centralt og synligt 
placeret foran Allinge 
Apotek, hvor der både er 
plads til mange tilhørere 
og samtidig udsigt til et 
smukt blomsterbed. 

Tilløbsstykke. Folkemø
det har dagligt op mod 
42.000 besøgende, og 
mange  kommer forbi 
Apoteltet. Teltet var vel
besøgt – både til debat
terne og i solstanden, 
hvor deltagerne kunne 
blive smurt ind i solcreme 
og få tjekket deres hud 
af en hudlæge for tegn 
på kræft. 

Samarbejde. Apoteker
foreningen var engage
ret  i Det Fælles Sund
hedstelt, hvor man sam
arbejder med andre 
sundhedsorganisationer. 
Anne Kahns deltog bl.a. i 
Sundhedsteltets debat 
’Vis mig dit medicinskab’.

Folkemødet 2019:

Endnu et vellykket Folkemøde på 
Bornholm er slut, og Apotekerfor
eningen er vendt hjem med gode re
sultater i bagagen. Foreningen har 
blandt andet lagt kimen til en række 
længerevarende samarbejder, og der 
var opbakning fra læger til behand
lerfarmaceutordningen. Derudover 
resulterede Folkemødet i en aftale 
om en fælles indsats for at hæve an
tallet af influenzavaccinationer i næ
ste sæson. I sidste nummer af Far
maci kunne man læse om forening
ens aktiviteter på Folkemødet. 
De følgende sider viser et udvalg 
af billeder og tweets fra dagene på 
Bornholm. 
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Opbakning. Behandler
farmaceuten var til de
bat, og både Morten Freil 
fra Danske Patienter og 
Karsten Rejkjær Svend
sen fra PLO bakkede op 
om den måde, som ord
ningen er skruet sam
men på. Debatten resul
terede desuden i en arti
kel i Dagens Medicin.
 

Sundhedsvæsenet var på Folkemødet   – så det var apoteket også

Engagement. Næstfor
mand Jeanette Juul Ras
mussen gennemspiller 
en patientcase for at få 
publikums reaktioner på, 
hvad der er god rådgiv
ning. Det foregik i Køben
havns Universitets prop
fyldte telt. Patienten 
spilles af en engageret 
skuespiller.
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Folkemødet 2019:
 Twitter. Apotekerforeningen 
var var til stede på Twitter 
under hele Folkemødet, så 
man løbende kunne følge 
med i foreningens aktiviteter. 
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