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Hus Forbi-aftale
dækker nu kun
tilskudsberettiget
medicin

Foto: Kirishana Rajakulendran

AFFALDSREGISTRERING. På mange af apotekerne er det farmaceutstuderende på
studieophold, der foretager registreringen. Her er det Kubilay Turkyilmaz, der registrerer
medicin indleveret på Vejle Gorms Apotek.

Apoteker registrerer
medicinrester
Hver fjerde indleverede pakning er uåbnet,
viser de første registreringer af indleverede
medicinrester på 20 apoteker.
HVORFOR GÅR SÅ MEGET medicin til
spilde? Det håber man at blive klogere
på, når den igangværende optælling og
analyse af de medicinrester, der indleveres på apotekerne, er tilendebragt.
20 apoteker medvirker til i en periode at registrere den medicin, der indleveres. Data skal indgå i efterfølgende
analyse. Allerede nu kan man dog få et
indtryk af, hvad der kendetegner de medicinrester, der indleveres.
Et sneak peek på de første registreringer af 3.000 pakninger viser, at hver fjerde af de indleverede pakninger er uåbnede. Og over halvdelen af medicinen
er ikke udløbet. I et spørgeskema svarer
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næsten halvdelen at borgerne, at medicinen afleveres, fordi behandlingen ikke
længere er relevant – for eksempel fordi behandlingen er ændret af lægen, afsluttet eller på grund af oplevede bivirkninger.
Indsamlingen er et led i arbejdet i Alliancen Stop Medicinspild, der består af
Apotekerforeningen, Pharmadanmark,
Gigtforeningen, Ældre Sagen og Lægeforeningen.
De første resultater tager Apotekerforeningen med til Folkemødet på Bornholm, hvor Apoteltet er rammen om Alliancens debat ”Danmark På Piller”, der
afholdes torsdag 15.30.

Sælgere af Hus Forbi har i mere end
to år kunnet gå ind på apoteket og
hente medicin til sig selv og deres
husdyr uden beregning. Det kan de
fortsat – men det er fremover alene
tilskudsberettiget medicin, som er
omfattet af aftalen.
Ordningen, der er resultatet af en
aftale mellem Apotekerforeningen
og Hus Forbi, er netop forlænget til
og med november i år og i den forbindelse ændret, så det altså alene
er sælgernes udgifter til tilskudsberettiget medicin, som Hus Forbis
sekretariat refunderer. De ændrede
regler har været gældende siden
den 1. juni.
Udlevering af medicin kræver
fremvisning af sælgerkort, som på
bagsiden er mærket med ”Sundhed”
og med udløbsdatoen 30. november
2022.
Ordningen blev født under den
første COVID-19-nedlukning af
landet i foråret 2020. I starten var
den finansieret af donationer, men
sælgerne blev så glade for ordningen, at de besluttede at lade den
være en fast del af de goder, som
de får for de midler, de tjener på at
sælge Hus Forbi.

50 elevkontrakter
Så mange skal apotekerne indgå i den kommende tid, hvis
alle 290 studiepladser på Farmakonomskolen
med start i september kan besættes.
Opgørelse fra den 25. maj 2022.

Skal du med på

FIP-RAPPORT

Vaccination på apotek
på fremmarch verden over

I stadig flere lande verden over vælger
myndighederne at involvere apotekerne
i vaccinationsindsatsen. Det viser en ny
rapport fra den internationale farmaceutsammenslutning FIP. Rapporten
undersøger apotekernes rolle i vaccinationsindsatsen i 36 lande, og konklusionen er klar: På blot et år er apotekernes
rolle i forhold til vaccination udvidet

markant globalt.
I 78 % af de lande, som FIP har undersøgt, tilbyder apotekerne vaccination,
og i en tredjedel af landene har farmaceuterne rekvireringsret på vacciner.
Behovet for at bred udrulning af
vaccinationsprogrammer i forbindelse
med COVID-19-pandemien har, ifølge
rapporten, skubbet til udviklingen.

FIP 2022?
Efter to års pause grundet COVID19 er den internationale apotekskongres FIP tilbage. Kongressen er som
altid en mulighed for at få faglig
inspiration fra hele verden og for at
møde nye og gamle venner. FIP løber
i år af stablen den 18.-22. september
i Sevilla, Spanien.
Overskriften for årets kongres er
”Pharmacy united in the recovering
of health care”, hvilket taler ind i de
store udfordringer sundhedssektoren på verdensplan har stået over
for i forbindelse med COVID-19.
Kongressen vil fokusere på forskellige typer af læring fra pandemien,
som kan forberede os på fremtidige
sundhedskriser.
Ligesom tidligere år er det forventningen, at danske farmaceuter
og farmakonomer vil være repræsenteret i posterområdet for at
præsentere aktuelle projekter.
Tilmelding sker på
www.seville2022.fip.org/.
Her kan man også læse meget
mere om årets FIP-kongres.
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