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Apotekerne en del af ny sundhedsreform
Sundhedsreformen lægger
op til nye sundhedsfaglige
opgaver på apotekerne. En
hurtigt arbejdende arbejdsgruppe skal i den kommende tid se på hvilke.

S

undhedsministeren kunne for nylig præsentere en længe ventet
sundhedsreform med bred opbakning fra alle Folketingets partier – en reform, der åbner op for udvikling af apotekernes rolle i sundhedsvæsenet.
Hvilke opgaver, apotekerne med fordel kan varetage, skal afklares i en hurtig
tarbejdende arbejdsgruppe, der nedsættes snarest.
Partierne bag aftalen er enige om, at
apotekerne spiller en vigtig rolle i det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og af aftalen fremgår det specifikt, at apotekerne kan varetage flere
opgaver, end de gør i dag, inden for medicinhåndtering, reduceret medicinspild og mindsket risiko for medicinfejl.
Det kan bidrage til at aflaste fx sygeplejersker og læger i det nære sundhedsvæsen og kan understøtte øget patientsikkerhed og tilgængelighed.
Formand for Apotekerforeningen, Jesper Gulev Larsen, ser frem til arbejdsgruppeinitiativet og en hurtig proces, så
de gode løsninger kommer ud at arbejde

i hele landet.
”Jeg er stolt over, at vi med den indsats, vi har ydet de senere år – for eksempel med en halv million vaccinationer – har vist, at vi er en stærk ressource
i det nære sundhedsvæsen. Nu skal vi
hurtigst muligt have gang i den hurtigt
arbejdende arbejdsgruppe og have aftalt konkret, hvilke nye opgaver vi skal
løfte for at aflaste andre dele af det nære
sundhedsvæsen og understøtte øget patientsikkerhed og tilgængelighed”, siger
Apotekerforeningens formand Jesper
Gulev Larsen.

Gode erfaringer fra hele landet
Apotekerne vil, ifølge formanden, møde
op i arbejdsgruppen med flere gode erfaringer fra hele landet og ser et stort potentiale i at udbrede det, der virker lokalt.
”Vi er til stede i hele landet og kan
være med til at skabe mere lighed for
borgerne. Vi har samarbejder med en
række kommuner om at styrke medicinsikkerheden på plejehjem og bosteder.
Det skal udbredes endnu mere. Vi vil
gerne være med til at løfte medicinsikkerheden i hele landet,” siger Jesper Gulev Larsen.
Et bærende element i sundhedsreformen er netop nationale kvalitetsstandarder, der skal bidrage til mere ensartede sundhedstilbud i hele landet. Den
tankegang støtter apotekerne.
”Hvis borgere med kroniske sygdom-
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me skal have mere ensartede tilbud om
træning, kostomlægning og patientuddannelse, hvorfor så ikke også sikre dem
mere ensartede tilbud om dosispakket
medicin, medicingennemgang og stop
for unødvendig medicin i tæt samarbejde med de praktiserende læger”, foreslår
Apotekerforeningens formand Jesper
Gulev Larsen.
Medicin er nævnt i sundhedsreformen i forbindelse med nye kvalitetskrav
og -anbefalinger, der skal sikre, at flere lever et godt og langt liv med kroniske sygdomme. Her sættes der fokus på,
at patientuddannelse skal hjælpe borgere med kroniske sygdomme og multisygdom til fx bedre forståelse for brug af
medicin.
”Det er glædeligt, at der er kommet fokus på medicin – selvom det ikke fylder
så meget, som vi kunne have ønsket os.
Når man lever med en kronisk sygdom
eller multisygdom er medicin en vigtig
del af ens hverdag. Det er helt afgørende,
at man er tryg ved medicinen og bruger
den rigtigt. Vi tilbyder i dag medicinsamtaler og compliancesamtaler med netop det formål. De kan udbredes mere.
Jeg håber også, at kvalitetspakkerne vil
sætte rammerne for nye tiltag for borgere, der bruger meget medicin – og måske
nogle gange endda for meget medicin”,
siger Apotekerforeningens formand Jesper Gulev Larsen.
Arbejdsgruppen skal, ifølge aftaleteksten, afrapportere senest primo 2023.

