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Generalforsamling i Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab
Fredag den 15. maj 2020  kl. 10.30 afholdes der Generalforsamling i Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab. 

Generalforsamlingen afholdes i Danmarks Apotekerforenings lokaler, Bredgade 54, København K.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Beslutning om decharge for bestyrelsen.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

8. Valg af to revisorer og en suppleant for disse.

9. Behandling af forslag.

10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 

skal indsendes til formanden, 

Apoteker Poul Nissen, 

Apoteket Trianglen, 

Ndr. Frihavnsgade 3, 

2100 København Ø, 

inden den 14. april 2020. 

Apotekerne bliver i øjeblikket 
kontaktet af flere kommuner, der 
er interesserede i at sætte borgere 
på dosispakket medicin. Dels vil 
man forebygge smittespredning 
ved at mindske kontakten mel-
lem sundhedspersonale og borge-
re, dels arbejder man, som i re-
sten af sundhedssektoren, på høj-
tryk på at frigøre ressourcer, så 
man er rustet til den kommende 
tid, hvor flere forventes at blive 
syge af COVID-19.

”Mange ældre og svækkede 
borgere får hjælp til medicin-
håndteringen og har derfor ofte 
kontakt til forskelligt plejeperso-
nale. Det øger risikoen for smitte 
med COVID-19. Derudover har 
kommunerne et akut behov for 
at frigive ressourcer til brug for 
andre plejemæssige opgaver hos 
borgerne,” siger sundhedsfaglig 

direktør i Apotekerforeningen, 
Birthe Søndergaard.

Apoteket må højst udlevere do-
sisdispenserede lægemidler til to 
ugers forbrug ad gangen. Og så-
dan er det stadig. På grund af den 
ekstraordinære situation har Læ-

gemiddelstyrelsen dog for nylig 
givet tilladelse til, at apotekerne 
lige nu kan udlevere dosisdispen-
serede lægemidler til fire ugers 
forbrug. Det er dog stadig noget, 
der skal efterspørges af kommu-
nerne.          TGA

COVID-19: 

Kommunerne efterspørger dosis


