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PROFETI. Der er syge 
nok til alle, men ikke 
nødvendigvis penge 

nok til alle, lød det fra 
professor i sundheds-

økonomi Jakob Kjell-
berg, da han stillede 

diagnosen på 
sundhedsvæsenets 

udfordringer.

GRØNT LYS. Der var 
mange holdninger til, 
hvad en apoteks-app 

skal kunne, og da 
forsamlingen efter 

debatten blev bedt om 
at hæve et enten rødt 

eller grønt kort, var 
der overvældende op-

bakning til, at bestyrel-
sen går videre med at 

arbejde på sagen. 
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Hvordan får apoteket foden inden for hos 

kommuner og regioner? Muligheder og barri-

erer til debat på Apotekerkonferencen.

Tekst: Trine Ganer · Foto: Magnus Klitten

Undervisning på plejehjem, medicinskabsgennem-
gang og rygeafvænning. Apoteker landet over lø-

ser allerede i dag sundhedsopgaver i samarbejde med 
kommuner og regioner. Men hvordan får apoteket for 
alvor foden inden for og får etableret nye former for 
samarbejder? 

Det spørgsmål var omdrejningspunktet for Apoteker-
konferencen 2019, der blev afholdt på Crowne Plaza i 
København den 20. og 21. november. 119 apotekere del-
tog, og med sig fik de bud på mulige samarbejder, men 
også en forståelse for barriererne herfor.

Det var professor Jakob Kjellberg fra VIVE Sundhed, 
der lagde ud med en karakteristik af de udfordringer, 
som sundhedsvæsenet står over for i de kommende år. 

”Der bliver markant flere ældre. Til gengæld bliver der 
færre til at betale,” lød det lidet opmuntrende fra 
sundhedsøkonomen, der også satte ord på den øvelse, 
som derfor er i gang i sundhedsvæsenet nu og i de kom-
mende år: de (kronisk) syge skal så vidt muligt ud af ho-
spitalerne og i stedet behandles i kommunale tilbud som 
for eksempel plejehjem, ambulatorier, hjemmesygepleje 
mv., fordi man forventer, at det er billigere. 

Apoteket er en oplagt samarbejdspartner

Og således sparkede Jakob Kjellberg bolden videre til ef-
termiddagens paneldebat om, hvordan apoteket kan væ-
re med til at hjælpe kommuner og regioner med at afla-
ste læger og hospitaler i nye innovative samarbejder. 

Formand for Danmarks Apotekerforening, Anne 

Fokus på styrket
samarbejde med 
kommuner og 
regioner

PÅ TVÆRS. Alle er pi-
sket til at ryste posen og 
finde nye innovative løs-
ninger, hvis sundheds-
væsenet skal hænge 
sammen i fremtiden, 
lød opfordringen fra for-
mand Anne Kahns til de 
øvrige paneldeltagere 
og de fremmødte 
apotekere.

Apotekerkonference 2019

>
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KOLLEGAER. Selv om vi er konkurrenter, kan vi også være sammen socialt og om sektorens udvikling, sagde Anne Kahns fra talerstolen. 
Og det syntes der at være enighed om. Her er det apoteker fra blandt andet København Sønderbro Apotek, Susanne Bendixen (i midten) i 
samtale med Jesper Gulev, København Steno Apotek (tv) og nyudnævnt apoteker Behzad Ghorbani (th.), Taastrup Apotek.

Kahns, debatterede med fire inviterede gæster, og 
der var var bred enighed om, at apoteket er en op-
lagt samarbejdspartner for både hospitaler, praktise-
rende læger og kommuner. 

Læge, ph.d. og forskningschef ved Aalborg Uni-
versitetshospital, Søren Pihlkjær Hjortshøj, pegede 
for eksempel på, at apotekerne kan have en rolle, 
når der skal gennemføres kliniske forsøg i forbindel-
se med udviklingen af ny medicin. 

Lise Tarnow, centerdirektør i Steno Diabetes Cen-
ter Sjælland, så muligheder for, at apotekerne 
blandt andet kan hjælpe diabetespatienterne med 
bedre medicinefterlevelse.

Også panelets to direktører for sundheds- og om-
sorgsforvaltningerne i henholdsvis København og 

Esbjerg Kommune, Lars Gregersen og Arne Nikolaj-
sen, savnede ledige hænder til at gribe opgaver. Beg-
ge så store muligheder i , at dosisdispensering i end-
nu højere grad kan aflaste kommunens hjemmesy-
geplejersker. Det var Arne Nikolajsens vurdering, at 
op mod en tredjedel af hjemmesygeplejerskernes tid 
i Esbjerg er bundet op på medicinhåndtering, og 
han ser frem til, at FMK understøtter dosisdispense-
ring.

”Vi ser et kæmpe potentiale, når systemet er yder-
ligere gearet til det!” lød meldingen fra Arne Niko-
lajsen.

Lægerne forbeholdne

Det stod imidlertid også klart, at en af de største 
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KONCENTRATION. Det 
blev lyttet opmærksomt til 
taler og debat. Her er det 
apoteker Anita Albrecht-
sen fra Slagelse Apotek.

DEBATLYST. Der var ivrig debat 
om alt fra bemandingsregler og 
bruttoavance til apoteks-app og 
samarbejder med kommunerne. 
Her er det foreningens næstfor-
mand Jeanette Juul Rasmussen (i 
midten) og apoteker Elise Ger-
strøm, Horsens Svane Apotek, 
(th.)

Hvis I kan vise, at der er benhård dokumenterbar 

effekt af jeres ydelser på økonomi, borgertilfredshed og 

arbejdsgange, så har vi ikke råd til at sige nej.” 
LARS GREGERSEN, DIREKTØR FOR 
SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN 
KØBENHAVNS KOMMUNE

”
barrierer for et øget samarbejde er lægernes forbe-
hold over for at give opgaver fra sig – hvilket flere af 
de fremmødte apotekere i den efterfølgende debat 
bekræftede at have oplevet på egen krop. Her delte 
flere deres oplevelser med læger, der havde blokeret 
for indførelse af blandt andet vaccination og dosis-

dispensering på plejehjem.
I Københavns Kommune er man dog klar til at ka-

ste opgaver i apotekernes retning, hvis der vel at 
mærke er dokumentation for værdien, lød meldin-
gen fra direktør for sundheds- og omsorgsforvalt-
ningen Lars Gregersen.



22 FARMACI 01 | JANUAR 2020 | XXXXXXXXXXX 

”Hvis I kan vise, at der er benhård dokumenterbar 
effekt af jeres ydelser på økonomi, borgertilfredshed 
og arbejdsgange, så har vi ikke råd til at sige nej,” 
sagde Lars Gregersen.

Grønt lys til app

Der blev også lejlighed til at få debatteret den apo-
teks-app, som Apotekerforeningen i øjeblikket ar-
bejder på (læs i øvrigt artiklen side 12). Til at tegne 
en skitse af idéerne var det digitale udviklingsbu-
reau Nodes inviteret. Det er den samarbejdspartner, 

man efter en udbudsrunde har valgt til at gå videre 
med opgaven.

Efter at Nodes havde præsenteret idéerne, var der 
debat, og mange synspunkter fra de fremmødte 
kom på bordet. Diskussionerne endte ud i en hold-
ningstilkendegivelse, hvor de forsamlingen kunne 
række enten en grøn eller en rød seddel i vejret. 
Spørgsmålet lød: skal foreningen arbejde videre på 
en apoteks-app? Svaret var overvældende grønt, og 
der arbejdes nu videre frem mod ekstraordinær ge-
neralforsamling og urafstemning, der afholdes efter 
bladets redaktionsslutning.

Udvalgsbasar 

Endelig sluttede dagen af med en såkaldt udvalgsba-
sar, hvor medlemmerne blev inviteret på besøg i de 
fem medlemsudvalg. Her var lejlighed til at høre 
om arbejdet i udvalgene og komme med forslag til, 
hvad de skal beskæftige sig med fremover. n

GULDKORN. Der var på forhånd udpeget en bordformand for 
hvert bord, der skulle samle op på synspunkter fra diskussio-
nerne. Her det det apoteker Tue Askaa fra blandt andet Køben-
havn Østerbro Apotek, der arbejder på at nedfælde pointerne.

UDVEKSLING. Der var flere gange i dagens løb mulighed for 
diskussion ved bordene. Her er det fra venstre: apoteker Mari-
anne Dencker Nielsen, Odense Sct. Knuds Apotek, apoteker 
Helle Kristensen Baunmøller, Aarhus City Vest Apotek, apote-
ker Lisbeth Roslund Nielsen, Esbjerg Krone Apotek, (i midten) 
og apoteker Vibeke Dengsø, Horsens Løve Apotek (th).
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