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Efter to år med aflysning på grund af corona 
var Folkemødet tilbage i storform, da Allin-
ge midt i juni kunne byde de mange tusinde 

deltagere velkommen til 2.500 events og debatter. 
11 af dem foregik i apotekernes telt, der også i år var 
placeret uden for Allinge Apotek. 

Apoteltet lagde i løbet af de tre dage, som Fol-
kemødet varede, gulvbrædder til både egne og an-
dres debatter. Flere af dem kredsede om apoteker-
nes rolle i det nære sundhedsvæsen og muligheden 
for, at apotekerne løser flere sundhedsopgaver for 
borgerne end i dag. Regeringens sundhedsreform 
lægger op til, at apotekerne kan varetage nye opga-
ver vedrørende for eksempel medicinhåndtering, 
reduceret medicinspild og mindsket risiko for me-
dicinfejl. Det gav anledning til gode og konstrukti-
ve debatter. 

Vi skal tænke på tværs og tænke nyt 
I en debat med Lægeforeningen og Danske Patien-
ter om opgavedelingen mellem apotek og læge tog 
Apotekerforeningens formand diskussionen op. 

Patienternes repræsentant, formand Klaus Lun-
ding, så muligheder i, at apotekerne spiller en stør-
re rolle. Bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen Anna 
Mette Nathan var umiddelbart mere skeptisk. De-
batten fra tidligere på året om, hvorvidt apotekerne 

Medicinsikkerhed og 
en styrket rolle til 

apotekerne til debat 
Debatterne i apotekernes telt på 
Folkemødet viste opbakning til at 
give apotekerne en større rolle i 
sundhedssektoren.
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FORBIPASSERENDE. Apoteltet 
var som altid slået op uden på 
Allinge Apotek ved årets Folkemøde. 
Placeringen er central, da mange fol-
kemødeltagere passerer forbi. En del 
af dem slog sig ned i teltet for at høre 
en debat, eller de tog imod tilbuddet 
om at få solcreme på.

 >



DEBAT. Der var livlig debat i apote-
kerne telt, som lagde gulvbrædder 

til i alt 11 faglige events på de tre 
dage, Folkemødet varede. En del 

af debatterne var arrangeret af 
Apotekerforeningen – andre stod 

samarbejdspartnere for.

MEDICINSPILD. Alliancen Stop Medicinspild, der består af Apotekerforeningen, 
Pharmadanmark, Ældre Sagen, Gigtforeningen og Lægeforeningen, havde en debat 
om, hvorvidt danskerne bruger for meget medicin, og hvordan vi undgår medicin-
spild. Her kunne Jesper Gulev Larsen løfte sløret for de første resultater fra analysen 
af medicinrester, der er en del af medicinspildskampagnen. Pharmadanmarks 
forperson Rikke Løvig Simonsen hjalp med at holde skiltene.
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skal kunne igangsætte visse behandlinger og om armslængde-
princip, kompetencer og rammer for opgaver er stadig aktu-
el. Udgangspunktet er der enighed om: Alle kompetencer må 
i spil i fremtidens sundhedsvæsen. Spørgsmålet er bare hvor-
dan. 

Det fik formanden for Danske Patienter Klaus Lunding til at 
konkludere, at selvom det er et tovtrækkeri mellem parterne, 
må der findes nye løsninger til gavn for patienterne. 

Parterne fandt nemmere fælles fodslag, da debatten hand-
lede om at ændre arbejdsdelingen i forbindelse med recepter, 
så lægen ordinerer en behandling og apotekerne i samarbejde 
med patienten vælger det konkrete præparat. 

Hjælp til seponering
Formand for Apotekerforeningen, Jesper Gulev Larsen, argu-
menterede også for, at apotekerne kan spille en større rolle i 
forhold til medicinsikkerhed og ikke mindst overmedicine-
ring, som var på dagsordenen i flere debatter. Erfaringer viser, 

at farmaceuter kan gøre en forskel ved at gennemgå borgernes 
medicin og rådgive lægen om ændringer og seponering af me-
dicin. 

”Vi har lavet pilotprojekter og konstateret, at øget samarbej-
de om borgernes medicin er en god idé for alle parter. Nu må 
vi i gang. Vi skal have de gode erfaringer udbredt og gerne med 
ensartede standarder, eller ligefrem rettigheder, så medicin-
gennemgang og patientuddannelse bliver et tilbud til alle pa-
tienter i hele landet,” lød budskabet fra Jesper Gulev Larsen.

I en senere debat med Tandlægeforeningen var der skulder-
klap til apotekerne for at byde ind i den store vaccinations-
indsats over vinteren og til apotekernes tilbud om at påtage 
sig flere sundhedsopgaver. Fra Venstres Jane Heitmann lød der 
en opfordring til at tænke på tværs og tænke nyt - også når det 
gælder medicin og forebyggelse. 

Gode relationer og viljen til samarbejde  
Jesper Gulev Larsen, som oplevede sit første folkemøde som 
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formand for Apotekerforeningen, fornemmede generelt en po-
sitiv og imødekommende holdning fra foreningens samarbejds-
partnere.

”Det er tydeligt for mig, at alle i sundhedssektoren kan se, at 
der er behov for nytænkning. Jeg deltog selv i fem debatter og 
kunne konstatere, at alle selvfølgelig ikke er enige med os i alt, 
men at vores forslag til, hvordan vi kan bidrage til at løse de 
samlede opgaver i sundhedsvæsnet, bliver hørt. Nu skal vi have 
de gode relationer og viljen til samarbejde med hjem til den ar-
bejdsgruppe, der skal se på, hvilke opgaver apotekerne med for-
del kan varetage”, siger Jesper Gulev Larsen efter Folkemødet. 

Han ser god værdi i at deltage i begivenheden.
”Målet med at deltage er først og fremmest at pleje og udvide 

vores professionelle netværk, og det er vigtigt at kunne drøfte 
tingene i mere uformelle rammer. Samtidig er vi synlige for de 
mange gæster på Folkemødet, og der var stort rykind og mange 
besøgende i teltet – ikke mindst alle dem, der kom for at få sol-
creme,” siger Jesper Gulev Larsen. 

HØJ FAKTOR. Der var god brug for solcreme 
på Folkemødet, hvor sommeren viste sig fra 
sin pæne side. Helle Jacobsgaard, chefkonsu-
lent i Apotekerforeningen, havde alle dagene 
travlt med at dele solcreme ud og rådgive om 
valg af solfaktor.
 

LÆGEBESØG. Kan læger og apoteker gøre 
det lidt bedre for borgerne? Det spørgsmål 
stillede Lægeforeningen og Apotekerfor-
eningen i en debat med Jonas Heltberg 
fra PLO som ordstyrer. Ud over Jesper 
Gulev Larsen deltog Anna Mette Nathan, 
næstformand i Lægeforeningen, og Klaus 
Lunding, formand for Danske Patienter.
 

Produkter til 
kvindeligt velvære.

BIOTIN STRONG 
– Til hår og negle.

BEAUTY OMEGA-7
– Til hud og slimhinder.

CRANBERRY STRONG 
– For intim sundhed.

www.vitabalanslady.com/da


