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Tyskland indfører fem
nye sundhedsydelser på apotek

Efter langstrakte forhandlinger om finansieringen,
introduceres nu fem nye
sundhedsydelser på apotekerne i Tyskland. Afgift
på lægemiddelpakninger
finansierer.

I TYSKLAND INDFØRES nu fem nye
sundhedsydelser på landets apoteker.
Baggrunden er en lov vedtaget af det
tyske parlament i 2020, der har til formål at introducere flere sundhedsydelser på apotekerne. Efter lang tids forhandlinger om de konkrete ydelser og
finansieringen af dem mellem den tyske apotekerforening og foreningen for
sundhedsforsikringsselskaberne, har et
voldgiftsnævn truffet afgørelse om ydelser og finansiering.
Ydelserne finansieres over lægemid-

5 nye sundhedsydelser
1.
2.
Medicingennemgang for polyfarmacipatienter

' Pharmaceutical
care' efter organtransplantation

Ydelsen er en medicingennemgang som kan
tilbydes alle borgere,
som får fem eller flere
lægemidler. Apoteket
honoreres 90 euro pr.
ydelse.

Patienter som har fået
en organtransplantation, og i den forbindelse
har fået ordineret
immunsupprimerende
lægemidler, har inden
for seks måneder ret til
denne ydelse samt en
opfølgningsydelse seks
måneder efter første
ydelse. Apoteket honoreres 90 euro for første
ydelse + 17,55 euro for
den opfølgende ydelse.
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3.

' Pharmaceutical
care' for patienter
i behandling med orale
cancermidler
Kræftpatienter, der
behandles med orale
cancermidler har ret til
en ydelse indenfor de
første seks måneder og
en opfølgende ydelse
seks måneder efter den
første. Apoteket honoreres 90 euro for første
ydelse + 17,55 euro for
den opfølgende ydelse.

delpriserne med en afgift på 20 cent pr.
lægemiddelpakning. Apotekeren indberetter til deres organisation hvor mange
lægemiddelpakninger, de har solgt, og så
går der 20 cent pr. pakning ind i en særlig fond til sundhedsydelser. Hvis apotekerne begynder at levere flere ydelser,
end der er penge i fonden, vil der ske en
prioritering af ydelserne, og det honorar
apoteket modtager.
Alle apoteker er dog garanteret at kunne lave ydelser for 1000 euro pr. måned.

4.

Instruktion i
korrekt brug af
inhalationsdevice

5.

Ydelsen svarer til den
danske TPI. Alle patienter over 6 år kan få
ydelsen en gang inden
for 12 måneder, hvis
de bruger inhalationsdevices, eller der sker
ændring i deres recept
på inhalationsdevices.
Apoteket honoreres 20
euro pr. ydelse

Alle borgere, der har
fået diagnosticeret
forhøjet blodtryk og
samtidig er i behandling
herfor, kan en gang
om året få målt deres
blodtryk på apoteket.
Apoteket honoreres
11,20 euro pr. ydelse.

Blodtryksmåling
for patienter med
forhøjet blodtryk
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Så mange farmakonomstuderende
er klar til start på farmakonomuddannelsen
og på apotekerne til september.
Det er det største antal nogensinde.

200.000
downloads

Sidst i juni passerede
appen ’apoteket’
200.000 downloads.

Apotekerne kan
for eksempel give
mere rådgivning
til patienterne,
når de henter
medicin. I Belgien
og Storbritannien
udnytter de
farmaceuterne meget
mere end i Danmark
- de er kommet
længere end os med
klinisk farmaci
Jes Søgaard,
professor i sundhedsøkonomi
ved Syddansk Universitet

Fornyet fokus på opioider
TIDLIGERE PÅ SOMMEREN slog misbrugscentre flere steder i landet alarm,
fordi forbruget af opioider er i kraftig
stigning, og flere medier har i den senere
tid sat fokus på problemet.
Det stigende opioidforbrug har fået
Danmarks Apotekerforening til at rette
et fornyet fokus mod de stærkt smertestillende lægemidler. På medlemsnettet
findes en række materialer, der behandler
afhængighed og aftrapning. Formålet
er at skabe en dialog blandt apoteks-

personalet om lægemidlernes virkning,
brug og apotekets rolle i forbindelse med
udlevering af det.
I apotekets rådgivning af borgerne, kan
personalet bidrage til, at borgeren er klar
over risikoen for afhængighed, kender til
muligheden for at få vurderet smertebehandlingen hos lægen og eventuelt lave
en plan for aftrapning. Hvis borgeren
allerede er i gang med aftrapning, kan
apoteket også støtte op om den proces.
Opioider er karakteriseret som et risiko-

situationslægemiddel og er derfor også
en del af fokus hos Styrelsen for
Patientsikkerhed i deres kampagne STOP TÆNK TJEK.
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Udvidet medicintilskud til
børn af kontanthjælpsmodtagere
BØRN AF KONTANTHJÆLPSMODTAGERE får fremover
dækket 100 % af egenbetalingen af tilskudsberettiget
medicin. Det fremgår af en
aftale om kontanthjælp,
som regeringen har indgået med SF, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Alternativet og
Kristendemokraterne.
”Det må ikke gå
ud over børnenes

sundhed og helbred, at deres forældre
står uden arbejde. Det kan potentielt
have store konsekvenser senere i livet,
hvis man som barn ikke får de lægemidler, man har brug for,” lyder begrundelsen i lanceringen af aftalen.
Også borgere over 18 år, som har
modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, vil ifølge den nye
aftale får 100 % dækning af egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin.
Aftalen træder i kraft snarest muligt
og senest den 1. januar 2024.

Mangler du
en lejlighed
i Frankrig?
Pharmaforsikring har en 3-værelses lejlighed
til salg i Frankrig. Lejligheden ligger i den særdeles
velordnede og charmerende klyngebebyggelse Les
Sources kun to minutters gang fra den idylliske middelalderby Le Broc og med udsigt over Esterondalen.

+4551513553. Du kan se mere info om og billeder af

Bebyggelsen byder på fællesarealer med pool, terrasser,

lejligheden https://helloriviera.com/properties/2-bed-

privat parkeringsområde og vicevært. Lejligheden er 60

room-flat-with-large-terrace/.

m , med køkkenalrum, separat brusebad og toilet, 25
2

m2 terrasse, p-plads og kælder. Der er rig mulighed for

Pharmaforsikring sælger lejligheden som en af de

udlejning året rundt. Prisen er 265.000 euro.

sidste ejendomme, foreningen har ejet, efter at det blev
besluttet at opløse Pharmaforsikring. Pharmadanmark
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Er du interesseret kontakt mægleren, Claes Rasmus-

og Apotekerforeningen har i stedet oprettet hhv. Phar-

sen, på claes.rasmussen@helloriviera.com eller telefon

masikring og Aposikring.
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