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Apotekerforeningen har igangsat udviklin-

gen af en ny app, der skal forbinde det 

fysiske apotek med den digitale verden. 

Appen forventes at være klar midt på året.

Tekst: Trine Ganer

Receptoverblik, påmindelser om receptfornyel-
se og notifikationer, når medicinen er klar til 

afhentning. Det er blot nogle af de funktioner, som 
ifølge planen bliver en del af den nye apoteksapp, 
der i øjeblikket er under udvikling.

Appen er et vigtigt led i Danmarks Apotekerfor-
enings digitale markedsstrategi, der skal sikre apote-
kerne en stærk position i fremtidens digitale sund-
hedsvæsen. 

”Vi er ganske enkelt nødt til at træde længere 
frem på den digitale bane, fordi kunderne bevæger 
sig mere og mere over i det digitale univers. Der skal 
apoteket naturligvis også være,” siger formand An-
ne Kahns om baggrunden for beslutningen.

Sundhedssektoren digitaliseres

Og den digitale udvikling, også inden for sundheds-
sektoren, går stærkt i øjeblikket, fortæller Nursel Yil-
dirim, direktør i Nodes, som er det digitale bureau, 
som foreningen har valgt til at gå videre med opga-
ven.

”Digitalisering finder sted i alle brancher lige nu. 
Og sundhedssektoren er for alvor ved at komme 
med. Flere medicinalvirksomheder vil for eksempel 
gerne tættere på brugerne - de vil gerne lave dataop-
samling, så de kan personalisere deres rådgivning,” 
siger Nursel Yildirim. 

Den bølge skal apoteket med på, og vejen er ud-
stukket med den app, der lige nu arbejdes på.

”Vi skal ikke bare bygge en app. Vi skal bygge fun-
damentet til fremtidens sundhedsplatform til dan-
skerne. Den skal kunne udbygges med nye services 

efterhånden, som behovet viser sig, lige som eksiste-
rende kan blive lagt ned, hvis de ikke bruges,” siger 
Nursel Yildirim.

Gearet til fremtidens muligheder

Og netop det, at apoteket er gearet til at udnytte 
fremtidens teknologiske muligheder, har været en 
afgørende motivation for beslutningen, ifølge Anne 
Kahns.

”Appen skal være en dynamisk platform, der skal 
understøtte og styrke de ydelser, som borgerne får 
på det fysiske apotek,” siger hun og nævner compli-
ancesamtalen som eksempel på en ydelse, der på 
sigt kunne understøttes via appen.

”Det kan være, at målgruppen for compliance-
samtaler skal have en invitation til en samtale via 
appen, hvorefter samtalen på det lokale apotek kan 
bookes via appen, borgeren får en reminder dagen 
inden, og endelig er der opfølgende remindere og 
rådgivning via appen efter samtalen,” siger Anne 
Kahns om visionerne.

Ingen e-handel

Ambitionen er altså at placere apoteket centralt i 
fremtidens digitale sundhedsvæsen, og der er ingen 
planer om, at det skal være en egentlig onlinesalgs-
kanal.

”Vi har besluttet, at vi ikke for nuværende 
ser på e-handel, men alene har fokus på 
idéen om at udvikle en app blandt andet 
med lokale abonnementsløsninger,” 
siger formanden.

Den nye apoteks-app skulle 
være klar til download i App 
Store og Google Play om cirka 
et halvt år, forudsat at et flertal af 
medlemmerne af Danmarks Apo-
tekerforening stemmer for på den 
ekstraordinære generalforsamling 
den 10. januar 2020. n

Ny apoteks-app skal være 
”det lokale apotek i lommen”  
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Hvad skal appen indeholde?
Der arbejdes på, at en kommende apoteks-app skal 
indeholde:

Recepter
Receptoverblik kombineret med nyttig information, 
mulighed for fornyelse og bestilling.

Abonnementer
Overblik og mulighed for oprettelse af lokale abonne-
menter til lægemidler. Påmindelser, der skal hjælpe 
brugeren med at huske at forny recepter, bekræfte 
hjemtagning, levering mv.

Mit helbred
Oversigt over borgerens sundhedsdata, test samt b
rugertilføjede data.

Assistenten
Startsiden skal knytte de fire andre sider sammen samt 
hjælpe brugeren med påmindelser og vejledninger.

Nyt til dig
Personaliseret nyhedsfeed baseret på centrale 
nyheder og events fra det lokale apotek.

Det er endnu ikke afklaret, om alle funktioner i givet 
fald er en del af appen fra start eller føjes til senere. De 
viste billeder er prototyper og således ikke udtryk for, 
hvordan skærmbillederne i den færdige app i givet fald 
kommer til at se ud.
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