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Generalforsamling nr.
Medlemmerne samledes for nylig til generalforsamling
i Danmarks Apotekerforening – for første gang afholdt
sammen med Apotekerkonferencen.
TRÆF. Mødet med
kollegaerne er en vigtig
del af arrangementet.

ROS. Formanden uddelte ros
til de fremmødte for den
store indsats i den forgangne
vaccinationssæson.

FARVEL. Efter ni år i bestyrelsen kunne Jeanette Juul
Rasmussen, Birkerød Apotek,
ikke genvælges. Her med
bestyrelseskollega Anne
Kahns, Esbjerg Jerne Apotek.
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OVID-19, en rekordtravl vaccinationssæson og tiltagende udfordringer med at rekruttere og
fastholde farmakonomer. Det sidste foreningsår har budt på udfordringer og begivenheder, der har sat sit præg på hverdagen på landets apoteker – og således
også på bestyrelsens beretning, som formand Jesper Gulev Larsen aflagde på
den nyligt afholdte generalforsamling i
Danmarks Apotekerforening.
112 aktive og 10 passive medlemmer
havde fundet vejen til Hotel Munkebjerg
i Vejle, da årets generalforsamling løb af
stablen den 18. maj.
De fremmødte kunne høste bestyrelsens ros for på få måneder sammen med
deres personale at have vaccineret mere
end en halv mio. danskere – trods sygemeldinger og personalemangel. I beretningen sagde Jesper Gulev Larsen
blandt andet:
”Sjældent har vi fået så meget goodwill fra befolkningen og fra politikerne.
Vaccinationerne har for alvor fået politikernes øjne op for apotekernes vigtige
betydning i det nære sundhedsvæsen.
Og det er for alvor gået op for alle, hvilken vigtig ressource vi er,” lød det blandt
andet fra talerstolen.
Han nåede i beretningen også omkring
sundhedsreformen, status på arbejdet

for en ny økonomimodel for sektoren
samt de store udfordringer med at rekruttere og fastholde farmakonomerne
– et emne, som forsamlingen fik lejlighed til at dykke dybere ned i på den efterfølgende apotekerkonference.

158 afholdt i Vejle
Bestyrelsens planer
Efter en gennemgang af regnskab ved
direktør Anders Kretzschmar kunne formanden indvi medlemmerne i bestyrelsens planer for det kommende foreningsår.
Indsatser, der skal tiltrække og fastholde farmakonomer, står øverst på dagsordenen, men også et omfattende projekt,
der skal styrke rådgivning og arbejdsmiljø via en bredere udrulning af mentalisering på apotekerne, kunne bestyrelsen
løfte sløret for.

Ydermere arbejdes der fortsat på en ny
økonomimodel, ligesom en styrket rolle i sundhedssektoren i forbindelse med
sundhedsreformen og nye digitaliseringsindsatser også er på tegnebrættet.
Herefter var det tid til valgene til de to
ledige pladser i bestyrelsen.
Se et lille uddrag af de fire kandidaters valgtaler på næste side – eller hør
talerne i sin fulde længde i videoerne på
medlemsnettet. Her findes også de øvrige optagelser samt stenografisk referat
fra generalforsamlingen.

URAFSTEMNING
Der er gennemført
urafstemning efter
generalforsamlingen. Her
er stemt om bestyrelsens
forslag til kontingent, og
der er valgt to medlemmer til bestyrelsen og tre
suppleanter.
Urafstemningen er netop
afsluttet, når dette blad
udkommer.
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Kandidater til bestyrelsen
Der var fire kandidater til to ledige pladser i bestyrelsen.
De motiverede alle deres kandidatur på generalforsamlingen.
Valget er efterfølgende gennemført via urafstemning.
Mia Bendix Andersen
Albertslund Apotek
”Det, som vi aller-allerførst skal tage fat på, det er det her med, at farmakonomerne flygter lidt væk fra apotekssektoren. Og at vi ikke kan rekruttere nye farmakonomer, og at der simpelthen er mangel på farmakonomer,” sagde Mia Bendix Andersen blandt andet i sin valgtale.

Behzad Ghorbani
Taastrup Apotek
”Jeg synes, der skal noget andet kompetence ind i vores bestyrelse. Jeg synes, vi
skal blive konkrete på det, vi mener, og jeg synes, vi skal stille hinanden til ansvar
for de beslutninger, vi tager. […] Jeg kan koge det ned til, at fællesskabet ikke får nok
ud af de mange ressourcer, der bruges i DA og på Pharmakon,” sagde Behzad Ghorbani blandt andet i sin valgtale.

Bilal Marashdeh
Frederiksberg Apoteket Godthåb og
København Vaisenhus Apotek
”Jeg tænker, at det kunne være en rigtig, rigtig god idé for foreningen at favne de
nyudnævnte apotekere men også dem, der var etableret før 2015, i forhold til, hvad
man kan forvente af denne her sektor, og hvad der er af tidligere erfaring og narrativer, således at man forhåbentligt er mere rustet mentalt,” sagde Bilal Marashdeh
blandt andet i sin valgtale.

Asger Rosenkilde Mortensen
Værløse Apotek
”Jeg genopstiller til bestyrelsen. Det gjorde jeg også for tre år siden, og for tre år siden
var det med overskriften, at jeg ville afvikle recepten som det første. Det er jeg så ikke
blevet færdig med. […] Men jeg har arbejdet hårdt på det lige siden,” sagde Asger Rosenkilde Mortensen blandt andet i sin valgtale.

Suppleanter
Ud over kandidaterne til bestyrelsen, der også er kandidater til suppleantposterne,
meddelte Tue Askaa, København Øresunds Apotek, København Østerbro Apotek og
København Apoteket Trianglen, sit kandidatur som suppleant.
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