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Ny aftale sikrer honorar til praktiserende læger, når de 
iværksætter dosispakning af en patients medicin. 

DEN 1. MARTS UDLØB AFTALEN mellem 
Praktiserende Læger og Danske Regioner 
om honorar for at sætte nye patienter på do-
sispakket medicin. Honoraret blev indført 
under COVID-19-pandemien for at motive-
re lægerne til at iværksætte dosispakning af 
patienternes medicin, så der kunne frigøres 
ressourcer hos det plejepersonale, der nor-
malt bruger tid på manuel dispensering.

Med aftalens udløb valgte mange læger at 
stoppe med at iværksætte dosisdispense-
ring og satte derved de facto udrulningen på 
hold. Uden tilgang af nye brugere af dosis-
pakket medicin ville det ikke være muligt 
at nå det politiske mål om at frigive op mod 
900 personer i hjemmeplejen til andre op-
gaver.

Derfor var der lettelse alle steder, da par-
terne den 14. marts kunne meddele, at de 
var nået til enighed om at videreføre den ek-
sisterende aftale.

”Det er positivt, at der nu er fundet en af-
tale mellem Danske Regioner og PLO, så der 
ikke kommer en opbremsning i udbredel-

sen. Dosispakket medicin er til gavn for alle 
og en god idé set ud fra parametre som pa-
tientsikkerhed, compliance, sundhedsøko-
nomi og arbejdsmiljø for sundhedspersona-
let,” udtalte Apotekerforeningens formand 
Jesper Gulev Larsen.

 
Behov for genforhandling
Det er et formuleret mål i aftalen mellem 
Danske Regioner og PLO, at apotekerne på 
sigt får en større rolle i at opstarte og vedli-
geholde borgernes dosispakkede medicin 
og dermed reelt kommer til at aflaste læger-
ne. Også det ser Jesper Gulev Larsen posi-
tivt på og har meddelt, at apotekerne er klar 
til at påtage sig opgaven. Men han påpeger 
samtidig, at der er behov for at genforhandle 
den 20 år gamle aftale om apotekernes ho-
norar, der ikke har været pristalsreguleret i 
mange år.

Aftalen med de praktiserende læger løber 
frem til udgangen af 2024, hvor deres nuvæ-
rende overenskomst udløber. 

Aftalen om dosishonorar 
til læger er forlænget

Må tabletten 
knuses? Skal 
kapslen tages 
på tom mave?
Generelt bør tabletter 
og kapsler altid tages 
hele. I visse situationer kan 
der dog være en klinisk 
begrundelse for at knuse 
en tablet eller åbne en 
kapsel, især hvis andre 
lægemiddelformer 
ikke er tilgængelige. 
 
Som noget nyt 
kan man 
nu finde 
informa-
tion om 
håndte-
ring af 
tabletter 
og kapsler 
på Medicin.
dk – og man 
kan dermed 
finde svar på, om 
en tablet må knuses 
eller deles, om en 
kapsel må åbnes, og 
om medicinen skal tages 
med eller uden mad.
 
Læs mere på 
pro.medicin.dk

4,3 %
Så meget mere 

tilskudsberettiget 
medicin udleverede 
apotekerne sidste år 
sammenlignet med 

året før.
KILDE: DANMARKS APOTEKERFORENING
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Har du stadig brug for din medicin? Det 
spørgsmål stiller Sundhedsstyrelsen i en 
ny kampagne, der har fokus på læge-
middelforbrug. Kampagnen opfordrer 
medicinbrugere til at tænke over deres 
forbrug af lægemidler – og til at tale med 
deres læge, hvis de er i tvivl. 

Kampagnen skal hjælpe brugere af me-
dicin til at tænke over, om de egentlig har 
brug for den medicin, de tager. Budskabet 
i kampagnen er, at ikke al medicin skal 
tages hele livet.

Årets FIP kongres til september 
foregår i Brisbane i Australien. 
Her er et par vigtige datoer:
 

1. maj 
Frist for indsendelse 
af abstracts
 
15. juni 
Frist for tidlig tilmelding 
til nedsat pris
 
1. august 
Frist for tilmelding 
til konferencen
 
24.-28. september 
Konferencen afholdes
 

Se mere på FIP’s hjemmeside på 
brisbane2023.fip.org

Ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen

Skal I til 
FIP kongres 
i Australien? 

Årets apotekerkonfe-
rence sætter spot på 
det meningsfulde job. 
For hvordan skaber man 
mening for medarbejder-
ne og samtidig en sund 
forretning? Det dykkes 
der ned i på både selve 
konferencen og på de tre 
efterfølgende parallel
sessioner.
 
Konferencen finder sted 
den 10. og 11. maj 2023 i 
forlængelse af Danmarks 
Apotekerforenings 
generalforsamling.

 

APOTEKERKONFERENCEN

Det meningsfulde job på dagsordenen

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i 

Danmarks Apotekerforening 
den 10. maj 2023 kl. 09:30 

på Hotel Comwell Copenhagen Portside 
i Nordhavn i København.
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Pharmakon Konferencecenter 
nomineret til prestigefuld pris

Prisen som 
Danmarks Bedste Venue

Ud af de 100 konferencecentre, 
som er medlem af foreningen Danske 
Konferencecentre, er kun fem nomi-
neret til prisen som Danmarks Bedste 
Venue, tidligere kaldet Årets Konfe-
rencecenter.

Alle konferencegæster er blevet 
bedt om at udfylde et spørgeskema 
om tilfredsheden af deres ophold, og 
de nominerede er således et resultat 
heraf. 

Udover Pharmakon Konferencecen-
ter er Bautahøj Kursus & Konference-
hotel, Hotel Vejlefjord, Hotel Kolding-
fjord og Rungstedgaard nomineret.

Vinderen kåres til Danske Konferen-
cecentres foreningsdag den 17 april 
på Hindsgavl Slot.

Ud af 100 konferencecen-
tre er kun fem nomineret til 
prisen for Danmarks Bedste 
Venue. Et af dem er Phar-
makon Konferencecenter.

AF: ANNE-SOPHIE RØMER THOSTRUP

Pharmakon Konferencecenter er 
endnu engang blandt de nomi-
nerede til prisen for Danmarks 

Bedste Venue, tidligere kaldet Årets 
Konferencecenter, som foreningen Dan-
ske Konferencecentre står bag. 

Det er dermed ottende gang, at kon-
ferencecenteret er nomineret til prisen, 
som de vandt tilbage i 2002. 

”Vi er meget stolte af igen at være no-
mineret til prisen. Det er en interessant 
pris, fordi den bygger direkte på gæster-
nes tilfredshed, som de tilkendegiver i 
et spørgeskema,” fortæller Lene Scha-
de Poulsen, som er konferencecenter-
chef og den drivende kraft bag konfe-
rencecenterets succes. 

Hun har været konferencecenterchef 
siden 1988, hvor hun fik til opgave at om-
danne uddannelsescenteret fra et in-
ternt uddannelsescenter til også at være 

et konferencecenter, som kunne bruges 
af mange forskellige aktører. Den opgave 
har hun løst godt, og konferencecente-
ret er de seneste fem år blevet nomine-
ret til prisen for Årets Konferencecenter 
hele fire gange – men der er også blevet 
arbejdet for sagen, fortæller Lene Scha-
de Poulsen. 

”Tilbage i 2018 kørte vi et forløb, hvor 
vi satte intensivt fokus på at øge vores 
kundetilfredshed for at se, om vi kunne 
løfte den til et endnu højere niveau, og 
det er faktisk lykkedes,” siger hun.

Ny konferencecenterdirektør
Nomineringen bliver den sidste af slag-
sen for Lene Schade Poulsen. Efter at 
have været en del af medarbejderstaben 
i næsten 35 år går hun på pension den 
31. marts.

”Jeg ser tilbage på et fantastisk arbejds-
liv på Pharmakon, hvor jeg har haft stor 
frihed til at udvikle stedet sammen med 
en masse dygtige medarbejdere, og det 
er jeg meget taknemlig for. Og så er jeg 
glad for at kunne videregive stedet i en 
god forfatning,” siger hun.

Det bliver Annemette Noer, som over-
tager stillingen som konferencecenter-
direktør. 

PUNKTUM. 
Med nomineringen kan Lene 
Schade Poulsen sætte et flot 
punktum efter 35 år i spidsen 
for Pharmakon Konference
center. Pensionisttilværelsen 
venter fra april.

Den digitale forbruger er her.  
Lad BD RowaTM støtte dig i overgangen til den 
digitale apoteksverden.

Frigør potentialet  
i dit apotek

Fordelene ved automatisiering er enorme.
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•  Brug tiden med kunden og ikke på at hente varen.  
•  Direkte statusoptælling, få en statusliste direkte fra robotten.  

Og med BD RowaTM er der mere endnu.  
BD RowaTM letter dine første skridt ind i den digitale verden med en 
netværksportefølje af produkter: fra automatisering af medicinudlevering  
til butiksudstillinger- og digitale skærme i butiksvinduet.


