
20 #10 N OV E M B E R 2020

Apoteker Jesper Gulev 
Larsen fra Steno Apotek 
i København er valgt til 
formand for Danmarks 
Apotekerforening. Ny 
næstformand er Mads 
Haaning.

Af:  Trine Ganer
Foto: Dan Møller

Ved en urafstemning blandt landets 
197 apotekere blev Jesper Gulev Lar-
sen den 21. oktober 2020 valgt som 
formand for Danmarks Apotekerfor-
ening for en treårig periode. Med 98 
stemmer ud af 182 afgivne (1 enkelt 
blank) fik han 14 stemmer mere end 
modkandidaten Jeanette Juul Ras-
mussen.

Jesper Gulev Larsen har været apo-
teker på det døgnåbne Steno Apotek i 
København de seneste 20 år, og siden 
2015 har han været medlem af Apote-
kerforeningens bestyrelse. Derudover 
har han igennem årene været repræ-
senteret i en lang række bestyrelser 
inden for sektoren.  

Den nye formand vil fortsætte arbej-
det for at sikre, at apotekerne styrker 
deres position som en vigtig del af det 
nære sundhedsvæsen.

”Som dansker har man aldrig langt til 
nærmeste apotek. Det betyder let ad-
gang til medicin og let adgang til råd-
givning fra højt specialiserede læge-
middeleksperter. Vi gør meget i dag, 
men vi kan gøre endnu mere for at 
hjælpe borgerne og sikre bedre sund-
hed, hvis vi får lov,” siger Jesper Gu-
lev Larsen.

Øgede beføjelser
Han vil arbejde for øgede beføjelser til 
at hjælpe patienterne, hvis deres me-
dicin er i restordre, ligesom de sær-
ligt uddannede behandlerfarmaceuter 
skal kunne tage flere opgaver ind. 

”Desuden skal vi sikre, at apoteker-
ne økonomisk kan løbe rundt – også i 
landdistrikterne. Det kniber i dag. Ti-
den er løbet fra den måde, vores avan-
ceaftale med Sundhedsministeriet er 
skruet sammen på. Jeg vil være med 
til at sikre, at alle danskere fortsat har 
let adgang til medicin, også de ældre, 
der bor på landet. Samtidig skal vi sik-
re, at alle danskere fortsat har råd til 
deres medicin,” påpeger den nyvalg-
te formand.

Den 64-årige apoteker afløser apote-
ker Anne Kahns, Esbjerg Jerne Apotek, 
der efter seks år på posten har valgt 
ikke at genopstille til en tredje for-
mandsperiode. 

Læs i øvrigt lederen side 4.

BLÅ BOG

Jesper Gulev Larsen

•  Siden 1. juli 2000 apoteker på  
København Steno Apotek

•  Medlem af Apotekerforeningens 
bestyrelse siden 2015

•  Har erfaring fra bestyrelsesarbejde 
mv. i blandt andet:

 -  D.A. Invest og Udvikling 
a/s 

 -  Pensionskassen for Farmakonmer, 
bestyrelsen

 -  PFA – Advisory Board  
(Apotekernes og farmaceuternes  
pensionsordning) og PFA’s kunderåd

 -  Pharmakon a/s, bestyrelsen, formand
 -  Pensionskassen for apotekere og far-

maceuter (PAF), som i 2015 ophørte 
og blev lagt ind under PFA, formand

 -  Apotekerforeningens revisor 2011-
2014

• Bor i Nærum med sin kone. 

Ny formand for  
Apotekerforeningen

Vi kan gøre endnu mere for at 
hjælpe borgerne og sikre bedre 

sundhed, hvis vi får lov
 

Jesper Gulev Larsen, 
formand, Danmarks Apotekerforening

N Y H E D E R
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Mads Haaning, 
Sorø Apotek
I bestyrelsen siden 
2018, valgt til næst-
formand i 2020 

Ny bestyrelse i Danmarks Apotekerforening
Tidligere formand Anne Kahns, Esbjerg Jerne Apotek, er valgt som medlem af bestyrelsen. Af 
de tre øvrige kandidater, som stillede op, fik apoteker Ute Pørksen, Ballerup Apotek, næstflest 
stemmer. Hun blev dermed 1. suppleant og er indtrådt i bestyrelsen på Jesper Gulev Larsens 
plads, som han har forladt til fordel for formandsposten.

Behzad Ghorbani, Taastrup Apotek, er valgt til 1. suppleant, mens Ole Lystrup Iversen, 
Løve Apotek Nykøbing Falster, er 2. suppleant.

Jesper Gulev 
Larsen, 
København 
Steno Apotek
I bestyrelsen 
siden 2015, valgt 
til formand i 2020

Jeanette Juul 
Rasmussen, 
Birkerød Apotek
I bestyrelsen 
siden 2013

Ute Pørksen, 
Ballerup Apotek
Nytiltrådt i 
bestyrelsen

Gitte Halberg 
Andersen,  
Rødding Apotek
I bestyrelsen 
siden 2018

Asger Rosenkilde 
Mortensen, 
Værløse Apotek
I bestyrelsen 
siden 2016Anne Kahns, 

Esbjerg Jerne Apotek
I bestyrelsen siden 2011, 
formand 2014-2020


