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Arbejdet med at udvikle en 
borgerettet apoteks-app fortsæt-
ter. Det står klart, efter en uraf-
stemning blandt medlemmerne 
af Danmarks Apotekerforening. 
Med 99 stemmer for, 52 stemmer 
imod og 9 blanke stemmer har 
foreningens bestyrelse fået med-
lemsopbakning til at gå videre 
med udviklingen af appen. 

Formand for Danmarks Apote-
kerforening, Anne Kahns, er glad 
for, at der nu er grønt lys til at 
fortsætte arbejdet med et nyt 
fundament for apotekets digitale 
tilstedeværelse. Det er nemlig 
forudsætningen for, at apoteket 
er gearet til at møde kundernes 
forventninger i fremtiden, mener 
hun. 

”Jeg tror på, at vi skal stille et 
personaliseret digitalt tilbud til 
rådighed for kunderne. Vores 
app skal ikke være et alternativ 
til de ydelser og den service, man 
får på det lokale apotek – den er 
en understøttelse,” siger Anne 
Kahns.

Forud for urafstemningen lå en 
ekstraordinær generalforsamling, 
der blev afholdt i Apotekerfor-
eningen i Bredgade den 10. janu-
ar 2020. Nodes, som man samar-
bejder med om udviklingen af 
apoteks-appen, præsenterede de 
foreløbige idéer, og de 42 frem-
mødte medlemmer fik mulighed 
for at stille spørgsmål og frem-
komme med synspunkter. Og det 
var der mange, der gjorde.

Opkobling til e-handel

Der var generel opbakning til be-
styrelsens tanker om at udvikle 
en fælles apoteks-app, der skal 
omfatte alle landets apoteker, 
men der var også kritiske spørgs-
mål til den valgte løsning. Flere 
apotekere stillede sig kritiske 
over for, at bestyrelsens model 
ikke indeholder mulighed for e-
handel og dermed ikke under-
støtter hele kunderejsen, som fle-
re formulerede det. 

”Den gode brugeroplevelse, 
den såkaldte kunderejse, har haft 
stort fokus lige fra starten af pro-
jektet, og det skal der fortsat ar-
bejdes med,” fastslog Anne 
Kahns, men hun understregede 
samtidig, at appen i sig selv ikke 

Opbakning til ny apoteks-app
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Ny apoteks-app

Apotekerforeningen har igangsat udviklin-
gen af en ny, borgerrettet, personaliseret 
app, som skal understøtte den service, 
kunden får på sit lokale apotek.

Appen forventes blandt andet at indeholde 
receptoverblik, abonnementer, diverse på-
mindelser mv.

kommer til at indeholde en 
webshop. 

Til gengæld nævnte forman-
den, at der fra appen vil blive 
mulighed for at linke over til 
hver enkelt apoteks foretrukne e-
handelsløsning, og på den måde 
kan appen faktisk bidrage til at 
skabe mere trafik på eksisterende 
web shops i sektoren. 

Integration til 
apotekssystemerne

På den ekstraordinære general-
forsamling var der i øvrigt 
spørgsmål til, om det vil blive 
meget dyrt at lave en integration 
til apotekssystemerne, når man 
skal oprette et abonnement på 
receptpligtig medicin. 

Spørgsmålet er efterfølgende 
vendt med systemleverandører-
ne. I følge DataPharm vil udvik-
lingen af PharmaNet blive af-
holdt indenfor den faste udvik-
lingspulje, der er en del af afta-
len med NNIT, og der vil derfor 
ikke blive opkrævet et særskilt 
honorar.

CITO afventer, ifølge direktør 
Bo Nielsen, yderligere kravsspeci-
fikationer, før man vil lægge sig 
fast på økonomien i løsningen. 

Den nye apoteks-app forventes 
at være klar til lancering efter 
sommeren.

TGA

Billederne her er blot 

prototyper og ikke udtryk 

for, hvordan den færdige 

app kommer til at se ud.
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