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Medicintilskuddet
bør udjævnes
Pludselige fald i tilskud kan gøre
det svært at få råd til medicin

Nuværende tilskudssystem
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J

F

Egenbetaling
Medicintilskud

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Foto: Thomas Lekfeldt
FPC/DK/ADV/5.17

SUNDHED TIL

DIN BEDSTE

VEN

Nyhed!
FRONTLINE PET CARE
til kærlig kæledyrspleje
Daglig pleje af hund og kat kræver produkter der
er fremstillet specifikt til dyr. Frontline Pet Care er
udviklet med baggrund i dette. Det er en helt ny serie
af hygiene- og plejeprodukter designet af dyrlæger
til pasning af kæledyrenes pels, poter, øjne m.m.
Produkterne indeholder naturligvis ikke parabener
eller silikone. Læs mere på altomfrontline.dk
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Vi skal give borgerne den bedst
mulige vagtdækning

Apotekerforeningen foreslår, at tilskuddet bliver udjævnet hen over
året

Foto: Colourbox
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Apotekerforeningens formand
opfordrer apotekerne til at deltage
i hovedmøderne

Der blev blandt andet diskuteret
faglighed på kongres for apoteksfarmaceuter

Apoteket.dk har snart ekspederet sin sidste recept.
Få overblikket over, hvor borgerne så kan købe
receptmedicin på nettet.
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Luft til leg
- også når du har astma. Få hjælp til korrekt brug
af astmamedicinen på apoteket.

apoteket.dk
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Vi skal give borgerne
den bedst mulige vagtdækning
6. februar – fristen for at søge vagttjeneste – nærmer
sig med hastige skridt. Det er en vigtig milepæl for
vores sektor, fordi den nye vagtordning er (endnu)
en stor forandring, og ligesom andre nye elementer
i den nye apotekerlov, er det en forandring, som både vi og borgerne kommer til at mærke.
Det er vigtigt, at vi melder os på banen og tager aktivt del i den nye vagtordning. Vi har gjort det på
det politiske niveau ved at forhandle en god vagtaftale på plads, som netop er blevet stemt igennem
Folketinget. Aftalen erstatter den rent ud sagt håbløse model, som der var lagt op til med moderniseringen af apotekerloven. Lige fra lovens vedtagelse
sagde vi, at vagtordningen var det største problem
med apotekerloven. Derfor er det mere end en sejr,
vi skal glæde os over. Vi skal tage sejren på os og vise, at vi kan løfte opgaven.
Jeg håber, at rigtig mange af jer vil påtage jer opgaven som vagtapotek. Vi har som sektor brug for en
god vagtordning. Det er vigtigt, at borgerne kan få
den medicin, som de har brug for, udenfor normal
åbningstid – af hensyn til dem selv og deres helbred
selvfølgelig, men også fordi vi er en moderne sektor,
som lever op til borgernes helt rimelige og høje forventninger.
Mit ønske om opbakning til vagtordningen hænger
tæt sammen med sektorens behov for ro om kerneopgaverne. Vi har i mange år levet med den usikkerhed, at en politisk beslutning fra den ene dag til

den anden kunne trække gulvtæppet væk under os.
Efter lovændringen er der stadig usikkerhed, fordi vi
som sektor og som apotekere er blevet kastet ind i
en ny virkelighed, som vi stadig er ved at lære at
kende.
Vi skal demonstrere, at vi kan og vil løfte opgaven
og udradere ethvert forsøg på at skabe tvivl om sektorens evne og vilje til at leve op til forventningerne
til os. Der er fortsat mange og stærke kræfter, som
benytter enhver lejlighed til at forsøge at tegne et
grimt billede af sektoren.
Ansvaret for vagtordningen skal ikke bagatelliseres.
Opgaven er krævende men også givende. Ordningen giver os ansvaret for en afgørende del af det
nære sundhedsvæsen, og samtidig er det en fagligt
spændende opgave. Det er ikke mindst relevant i en
tid, hvor rekruttering fylder meget. Så jeg vil opfordre alle, som kan se fornuft i det, til at melde sig.
Lad os give borgerne den bedst mulige vagtdækning.

Anne Kahns
Formand for Danmarks
Apotekerforening
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Medicintilskud
bør fordeles
jævnt over året
Hvis det står til Apotekerforeningen, skal

den enkelte og for samfundet som helhed.
Når borgere får dækket eksempelvis 85 procent af
det være slut med pludselige fald i borgermedicinudgiften og derfor i tilskudsårets slutning
nes medicintilskud. Ideen møder opbakhar haft en forholdsvis lille medicinregning, kan
ning hos Lægeforeningen og SF
det for nogle være svært pludselig at skulle betale
medicinens fulde beløb uden tilskud, fordi et nyt
Af Jacob Haaning Andersen
tilskudsår er begyndt. Det er først, når der er købt
medicin for knap 1.000 kroner, at der igen kan giet er en kendt problemstilling på mange af
ves tilskud til en del af medicinregningen, næste
landets apoteker. En borger kommer
gang borgeren køber medicin.
ind for at få udleveret sin faste medicin,
En MEGAFON-måling foretaget for Apomen får regningen galt i halsen, fordi
tekerforeningen har tidligere vist, at
han er startet på et nyt tilskudsår. Det
blandt andet arbejdsløse og førtidspensiMedicintilskud
betyder, at han ikke får noget tilskud,
onister ikke altid har råd til at købe den
fordi systemet er strikket sådan sammedicin, lægen har ordineret. Næsten
men, at taltavlen viskes ren, når et nyt
en tredjedel har måttet vente med at
tilskudsår starter. Så skal borgeren igen ophente deres medicin, fordi de ikke havde
tjene retten til tilskud. Det kan i værste fald bepengene. Yderligere har hver tiende arbejdsløse
tyde, at han må gå tomhændet fra apoteket, fordi
og førtidspensionist helt undladt at tage deres rehan ikke kan betale regningen. Og det har konseceptmedicin, fordi de ikke havde råd til at købe
kvenser, siger Anne Kahns, formand for Danmarks
den.
Apotekerforening.
”Det medfører en enorm usikkerhed for den en”Jeg synes, at det er skræmmende, at der er folk,
kelte, når man går imod lægens anvisning og frasom må undvære behandling, fordi de ikke har råd.
vælger behandling. For samfundet er der penge på
Som apotekere kender vi det alle sammen. Det har
spil, fordi det ofte kræver flere læge- eller hospitalskonsekvenser, når en borger ikke får den medicin,
besøg, når behandlingen ikke følges, og borgeren
som lægen vurderer, at der er behov for,” siger Anne
derfor ikke kommer så hurtigt på benene igen,” si>
Kahns. Hun mener, at det har betydning både for
ger Anne Kahns.

D

”

Det medfører en enorm usikkerhed for den

enkelte, når man går imod lægens anvisning
og fravælger behandling.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening
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Fakta om medicintilskud
Det er regionerne, som udbetaler medicintilskud.
Jo flere penge man bruger på medicin, desto højere
tilskudsprocent får man.
Medicinudgift

Tilskudsprocent

0-950 kr.

0%

950-1.565 kr.

50 %

1.565-3.390 kr.

75 %

Over 3.390 kr.

85 %

3.955 kr.

Egenbetalingsloft

Region

Udbetalt regionalt
tilskud for medicin
i primærsektoren

Gennemsnit
per borger
i kroner

1.567.872.000
642.472.000
1.318.055.000
896.682.000
1.252.455.000
5.759.355.000

887
1103
1028
1093
1039
1018

Hovedstaden
Nordjylland
Midtjylland
Sjælland
Syddanmark
Hele landet

Pludselige fald i tilskud
kan gøre det svært at
få råd til medicin

Nuværende tilskudssystem
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Tilskudsåret bør udjævnes

hjælp, boligstøtte og særlig støtte. Loftet betyder
Retten til tilskud optjenes, ved at man bruger penge
blandt andet også, at kontanthjælpsmodtagere skal
på medicin. Indtil man har brugt lige knap 1.000
arbejde mindst 225 timer indenfor et år. Hvis man
kroner, får man ikke noget tilskud. I den anden enikke lever op til det krav, skæres der i ydelsen.
de af skalaen bliver hele regningen betalt, når man
”Jeg har patienter, som fortæller, at de fravælger
bruger medicin for 18.331 kroner. Der er forskellige
medicinen, fordi der er skåret i deres kontanttilskudstrin på 50, 75 og 85 procent imellem de to
hjælp,” siger Michael Dupont. Hans praksis ligger i
yderpoler på 0 og 100 procents dækning. Hvis en
Birkerød i Nordsjælland i en af landets mest velhaborger bruger medicin for 18.331 kroner, så har han
vende kommuner, Rudersdal. Han kender ikke Aposelv lagt knap 4.000 – resten dækkes af medicintiltekerforeningens forslag om en udjævning af tilskuddet.
skudsåret i detaljer, men han mener, at det kan væApotekerforeningen foreslår en ændring af systere en god ide.
met, som skal gøre det nemmere for den enkelte
”Det er et område, som jævnligt volder en del af
borger at forudse størrelsen på medicinregningen.
mine patienter problemer. Hvis ikke man har så
Ideen går kort fortalt ud på, at borgerens tilskud til
mange penge, så kan det være voldsomt at gå fra
medicin skal fordeles jævnt over hele året. Det
eksempelvis 85 procent i tilskud den ene måned
skal ske, ved at medicintilskuddet til enhver
til at skulle betale den fulde pris i næste måtid afhænger af, hvor mange penge borgened. Jeg ved ikke praktisk, hvordan man
ren har brugt på medicin indenfor de sekan gøre det, men der kan være fornuft i
neste 12 måneder. Tilskudsåret vil så ikMedicintilskud at udjævne tilskuddet og egenbetalingen
ke længere have en specifik start- og
hen over året,” siger han. Han fortæller,
slutdato. Det betyder, at den faste mediat konsekvensen af de manglende medicinbruger undgår de pludselige hop i mecinkøb for hans patienter har været, at ekdicinprisen, fordi tilskuddet automatisk blisempelvis deres hudlidelser og lungelidelser
ver beregnet ud fra de seneste 12 løbende måneer blevet dårligere behandlet.
ders forbrug. Det svarer i en sammenligning med
Må ikke blive dyrere for
det nuværende system til, at borgeren altid befinder
medicinbrugerne
sig på den sidste dag i tilskudsåret.
Også på Christiansborg møder forslaget opbakning.
Voldsomt at gå fra 85 til 0 procent
SF’s sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen
Praktiserende læge og næstformand i Lægeforeninkalder det nuværende system ”lidt barokagtigt”, og
gens bestyrelse Michael Dupont kender også til prohun mener, at mange kan få glæde af et udjævnet
blemer med folk, som fravælger medicin på grund
tilskudsår.
af pengenød. Ifølge ham er det dog ikke kun et
”Der er ingen tvivl om, at henstandsordningen
spørgsmål om indretningen af systemet for medikan give problemer, fordi det kan være svært at
cintilskud. Det kan også handle om kontantskønne, om en person er berettiget eller ej.” Hun
hjælpsloftet, som trådte i kraft 1. oktober sidste år.
ser dog også ideen som positiv for borgere, som ikke
Med kontanthjælpsloftet blev der sat en grænse for,
kommer helt op og får 100 procents tilskud og der>
hvor meget man samlet set kan modtage i kontantmed ikke kan få en henstandsordning. Henstands-

”

Hvis ikke man har så mange penge, så kan det være

voldsomt at gå fra eksempelvis 85 procent i tilskud den ene
måned til at skulle betale den fulde pris i næste måned.”
Michael Dupont, praktiserende læge og næstformand i Lægeforeningens bestyrelse
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”

En udjævning af tilskudsåret

kunne betyde, at flere får jævnet
tilskuddet ud, og det giver rigtig
god mening.”

” Vi oplever det
På Sydhavnsapoteket i København kender
man kun alt for godt til problemet med, at
medicin kan være svært at betale, når et

Kirsten Normann
Andersen, SF’s
sundhedsordfører

nyt tilskudsår starter
Af Jacob Haaning Andersen

F

or souschef og farmakonom på Sydhavnsapoteket Lisbeth Meyer-Lassen er der intet nyt ved
problemet med, at folk ikke kan betale deres medi>
ordningen udjævner i dag tilskuddet hen over året,
cin, når et nyt tilskudsår starter.
men kun for borgere, som får 100 procent i tilskud.
”Vi oplever et par gange om ugen, at folk undlaDerudover binder den borgeren til et apotek, fordi
der at købe den rigtige medicin,” siger hun.
man forpligter sig til at bruge det fulde årlige egenHun fortæller, at det ofte drejer sig om astmamebetalingsbeløb på et bestemt apotek.
dicin.
”Hvis man går fra et tilskud på 85 procent til 0, så
”Det er, fordi den forbyggende astmamedicin er
kan det dreje sig om rigtig mange penge. En udjævdyr, og den akutte astmamedicin er billig. Så er der
ning af tilskudsåret kunne betyde, at flere får jævmange, som tænker, at de gerne vil undvære den
net tilskuddet ud, og det giver rigtig god medyre, men det har jo konsekvenser for deres
ning,” siger Kirsten Normann Andersen.
behandling. Det er desværre svært at overHun understreger, at en ny indretning af
bevise dem om, når det er folk, som ikke
systemet ikke må gøre det dyrere for
Medicintilskud har så mange penge, og de er i starten af
medicinbrugerne.
et tilskudsår,” siger hun.
Den betingelse er Anne Kahns helt
Hun siger, at det er en slags ond cirkel,
enig i. Hun fortæller, at de danske medifordi de er nødt til at købe medicinen for
cinbrugere allerede betaler en ret høj andel
at kunne få tilskud.
af deres medicin af egen lomme i forhold til
”Når de så nøjes med en pakke akut astmamemange andre europæiske lande. Apotekerforenindicin til 40 kroner, så går der altså lang tid, inden de
gens forslag vil betyde, at nogle medicinbrugere i
kommer op og får tilskud igen,” siger Lisbeth Meyerdet første år vil kunne få en lidt øget egenbetaling.
Lassen. Det sker sjældnere, at folk går uden den
Den besparelse skal bruges til at nedsætte de forskelblodfortyndende medicin eller diabetesmedicin,
lige tilskudsgrænser, og der skal fortsat være et loft
fortæller hun.
over den årlige egenbetaling på 4.000 kroner.
”Det bliver prioriteret højere, fordi der er en me”På den måde sikrer vi, at pengene bliver hos meget umiddelbar risiko,” siger hun. Risikoen virker
dicinbrugerne,” siger hun.
nok mere fjern på mange astmapatienter, men den
Apotekerforeningen har overfor Sundheds- og Ælforebyggende medicin er vigtig, hvis man vil bedreministeriet stillet forslag om en ændring af megrænse eller helt undgå permanent lungefunktionsdicintilskudsreglerne, der udjævner tilskuddet. Annedsættelse.
ledningen er, at ministeriet er i gang med et ser15 procent ’økonomisk fattige’ har
viceeftersyn af tilskudssystemet, som forventes afundladt medicinkøb
sluttet først på foråret.
Også i Dansk Socialrådgiverforening kender man til
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et par gange om ugen”
problemer med folk, som ikke har råd til deres medicin. Det fortæller foreningens formand, Majbrit
Berlau.
”Det kan jeg bekræfte. Vi oplever, at folk fravælger medicinen – både håndkøbsmedicinen og den
lægeordinerede,” siger hun. Hun henviser til en rapport fra SFI fra sidste år, som viste, at 15 procent af
de økonomisk fattige har undladt at købe lægeordineret medicin af økonomiske grunde. Ligeledes har
en MEGAFON-måling foretaget for Apotekerforeningen tidligere vist, at blandt andet arbejdsløse
og førtidspensionister ikke altid har råd til at købe
den medicin, lægen har ordineret. Næsten en tredjedel har måttet vente med at hente deres medicin,
fordi de ikke havde pengene. Yderligere har hver tiende arbejdsløse og førtidspensionist helt undladt
at tage deres receptmedicin, fordi de ikke havde råd
til at købe den.
Majbrit Berlau forklarer, at medicin og mad ofte
kommer ind på en delt andenplads i behovspyramiden. Huslejen tager sig af førstepladsen. Hun mener,
at de ændrede regler med kontanthjælpsloft og
225-timers-reglen gør, at flere har vanskeligt ved at
få pengene til at række til blandt andet medicin.
Hun mener, at det fastholder folk på kontanthjælpen.
”Det er ekstremt skadeligt at fravælge medicinen.
Så får man jo ikke sin behandling, og så bliver man
ikke rask. Det forlænger med sikkerhed tiden i kontanthjælpssystemet, og det er ikke et rart sted at være. Når man går ind og piller ved de helt basale ting,
så gør man det sværere for folk at kæmpe sig ud af
systemet og eksempelvis komme i arbejde,” siger
Majbrit Berlau.

”

På Sydhavnsapoteket oplever de jævnligt, at borgere
dropper medicinen ved starten af et nyt tilskudsår.
Det fortæller souschef Lisbeth Meyer-Lassen.

En hjælp at udjævne tilskudsåret
Ifølge Lisbeth Meyer-Lassen er det dog ikke kun
kontanthjælpsmodtagere, som kan have svært ved
at få budgettet til at række til medicinen. Der er også studerende, som kommer på apoteket, men går
igen uden hele recepten. Generelt forstår borgerne
godt, at det ikke er apotekets skyld, men mange bliver alligevel vrede og frustrerede.
”Vi forsøger selvfølgelig at være forstående og lyttende, og så er vi meget opmærksomme på, om folk
er berettigede til en henstandsordning,” siger Lisbeth Meyer-Lassen. Henstandsordningen udjævner
tilskuddet for medicinbrugeren, men man er kun
berettiget, hvis man når helt op og skal have fuldt
tilskud.
Lisbeth Meyer-Lassen tror derfor, at det vil hjælpe
borgerne på Sydhavnsapoteket, hvis tilskuddet udjævnes hen over året.
”Det vil være en stor hjælp,” siger hun. n

Så får man jo ikke sin behandling, og så

bliver man ikke rask. Det forlænger med sikkerhed tiden i kontanthjælpssystemet.”
Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforenings formand,
om at kontanthjælpsmodtagere fravælger medicin
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Apoteket melder sig ind i
kampen om talenterne
Apotekerforeningen leder efter ambassadører, som kan fortælle omverdenen om livet
som apoteksansat i ny kampagne
Af Jacob Haaning Andersen

A

potekerforeningen er i disse måneder i færd
med at udvikle en kampagne med fokus på
rekruttering af dygtige unge mennesker til landets
apoteker. Initiativet er en udløber af den ny sektorstrategi ”Apoteket – tættere på dig”.
Derfor leder foreningen i øjeblikket efter apoteksfarmaceuter eller farmakonomer, som brænder for
faget, er forholdsvis nyuddannede og glade for at
fortælle om deres hverdag. Det kan også være næsten færdiguddannede farmakonomelever, som går
med en apoteksdrøm i maven.
”Mange apoteker har svært ved at tiltrække farmakonomer og farmaceuter. Ambassadørerne skal være
frontfigurer i kampagnen og gøre hverdagen på
apoteket nærværende og levende. Forhåbentlig kan
de åbne øjne hos andre unge og få dem til at overveje de mange spændende karrieremuligheder på
apotekerne,” siger Søren Hellener, som er chefkonsulent i Apotekerforeningen. Han fortæller, at selvom fokus er på unge, så er forhåbningen, at kam-

”

pagnen også får en bredere appel, hvor det apoteksnære i historier og budskaber taler til alle uanset
køn, alder og faggruppe.
Rekrutteringsproblemerne, som mange apoteker
oplever, er grunden til, at foreningens bestyrelse har
besluttet, at der skal lanceres en kampagne, som
sætter fokus på livet som ung apoteksansat.
Ambassadørerne bliver sektorens ansigt over for
unge på vej mod uddannelse og karrierevalg. De får
taget billeder og får skrevet et lille portræt. De skal
også være med i en kort kampagnefilm, hvor de fortæller om sig selv, og om, hvorfor de har valgt at
gøre karriere på et apotek.
”Ambassadørerne får nogle sjove oplevelser, når
der skal optages film, og det bliver i det hele taget
en kanon oplevelse for dem. Det er jo heller ikke
kun apotekssektoren, de profilerer. Det er også dem
selv. Hvis man brænder for faget og kan lide at være
på, så bør man helt sikkert melde sig,” siger Søren
Hellener.
Når kampagnen lanceres, vil både videoer, portrætter og andre spændende øjenåbnere ligge på en
ny hjemmeside. Det bliver også delt på Facebook, ligesom ambassadørerne løbende skal fortælle om deres hverdag på kampagnens Facebook-side.
Apotekerforeningen søger i alt en håndfuld ambassadører. n

Mange apoteker har svært ved at tiltrække farma-

konomer og farmaceuter. Ambassadørerne skal være
frontfigurer i kampagnen og gøre hverdagen på apoteket nærværende og levende. Forhåbentlig kan de åbne
øjne hos andre unge og få dem til at overveje de mange
spændende karrieremuligheder på apotekerne.”
Søren Hellener, chefkonsulent i Apotekerforeningen
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Vil du være ambassadør?
Er du mellem 22 og 35 år? Er du nyuddannet farmaceut eller
farmakonom, som arbejder på apotek, eller er du næsten færdig
med din uddannelse og går med planer om en apotekskarriere?
Kan du svare ja, og er du interesseret i at blive ambassadør, så
hører Apotekerforeningen gerne fra dig. Skriv lidt om dig selv,
og send til karrierekampagne@apotekerforeningen.dk.
Hvis du gerne vil høre mere om kampagnen, kan du skrive til
chefkonsulent Søren Hellener på she@apotekerforeningen.dk.
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Enkelt design på webportalen vCloud
For flere oplysninger kontakt:
Henrik Walter
Mobil: 61270808
e-mail: henrik.walter@bd.com

Rowa® Technologies

rowa-nordic.dk

Rowa®-opbevaringssystemer
Intelligente løsninger til opbevaring og udlevering i apoteker. Drag fordel
af 20 års erfaring fra mere end 6.500 installationer i hele verden.

Rowa Vmotion®
Et fleksibelt, interaktivt præsentationværktøj som fremviser produkter,
tilbud og reklamer til kunder i apoteket.

Rowa Vpoint™
Selvbetjeningsterminal som giver kunder adgang til vigtig information
samt til at betjene dem selv inde i apoteket.

Mere innovation på vej fra Rowa Technologies:
Rowa Vshelf™ - Direkte salg via QR-kode udenfor apoteket.
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Nyt landskab for
onlineapoteker
Af Julie Vinding Bengtson

I

2008 blev det muligt at købe medicin via
apoteket.dk. Siden da er udviklingen inden for nethandel gået stærkt, og flere andre
hjemmesider giver nu og fremover brugerne
mulighed for at lægge både håndkøbs- og receptmedicin i den digitale indkøbskurv. Derfor lukkes e-handel på apoteket.dk til sommer, når siden skal relanceres. Det forklarer
kommunikationsdirektør i Apotekerforeningen Lene Lund Hansen.
”Eftersom flere sites nu giver brugerne mulighed for at handle medicin via nettet, er
der ikke nogen grund til, at apoteket.dk stadig tilbyder den service. I stedet er vi i gang
med at udvikle et nyt og helt unikt site med
mere målrettet sundhedsfaglig information.”
Beslutningen er blandt andet truffet, efter
at Lægemiddelstyrelsen i sommeren 2016 udstedte to nye apoteksbevillinger til at drive
apotek via internettet – uden et fysisk apotek.
Det ene af de to internetapoteker er allerede
oppe at køre, mens det andet er på vej. Samtidig vil de fysiske apoteker via deres indkøbskæder sikre, at brugerne kan bestille og
købe medicin online. n

”

Eftersom flere sites nu

giver brugerne mulighed for
at handle medicin via nettet, er der ikke nogen grund
til, at apoteket.dk stadig
tilbyder den service.”

Lene Lund Hansen, kommunikationsdirektør
i Apotekerforeningen

NYE BEVILLINGER TIL
ONLINE SALG AF MEDICIN
Webapoteket.dk
– nu med egen bevilling
Siden 2011 har Webapoteket solgt frihandelsvarer og håndkøbsmedicin via Hadsten Apotek. For et par år siden blev det også muligt
at bestille receptmedicin via webshoppen.
Nu har farmaceut Trine Persson fået en onlinebevilling til at køre webapoteket.dk videre under Gazelle Online Apotek, der sender
medicin til borgerne fra eget lager. Her er ansat apoteksfagligt personale, og de rådgiver
via telefon, mail og chat. For at imødekomme krav om service og sikkerhed ekspederes
alle ordrer manuelt, og køb af bestemte lægemidler bliver fulgt op af skriftlig information
til kunden eller med en telefonopringning.

Nyt online apotek på vej
Farmaceut Tine Vestergaard har af Lægemiddelstyrelsen fået bevillingen til at drive landets andet onlineapotek, som kan sende medicin direkte fra webshoppens lager. Det åbner i løbet af foråret 2017, og navnet er endnu ikke offentliggjort. Receptekspedition og
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Andre apoteker er også onlineapoteker
Flere andre apoteker end dem, der er beskrevet her, har hjemmesider,
hvor man kan købe og bestille medicin online. Det står apotekerne frit
for, om de vil sælge medicin online, så længe handlen ekspederes via det
fysiske apotek, og hjemmesiden lever op til myndighedernes krav. Lægemiddelstyrelsen har lavet en liste over de apoteker, som er godkendt til
handel med medicin online. Den kan findes på laegemiddelstyrelsen.dk.

hjælp til kronikere er noget af det, som vil fylde
meget på det nye onlineapotek, ligesom rådgivning vil være et centralt element i den digitale
apoteksskranke. Kunderne skal især opleve, at
de får den rigtige faglige rådgivning omkring
valg af medicin.

KÆDERNES
ONLINEAPOTEKER

apotekeren.dk
Hvis man ønsker at handle apoteksvarer
via internettet, så henviser APOTEKEREN
A.m.b.a. på sin hjemmeside til apotekeren.dk.
Webshoppen har receptpligtige lægemidler,
liberaliserede håndkøbslægemidler,
apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler og
kendte mærkevarer inden for hudpleje, babyog børnepleje, kosttilskud og meget andet. Der
er mulighed for at tilmelde sig Mitapotekeren.
dk, som er en kundeklub, hvor medlemmerne
blandt andet får en række kontante fordele på
udvalgte produkter. Når man køber varer via
apotekeren.dk, handler man med Øster Jølby
Apotek. Der er mulighed for rådgivning både
via telefon og e-mail.

apoteket-online.dk
A-apoteket står bag apoteket-online.dk, som i
øjeblikket fungerer som en webshop med frihandelsvarer, liberaliseret håndkøbsmedicin og
apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin. Hjemmesiden tilbyder en skriftlig rådgivningsfunktion,
hvor man kan få farmaceutfaglig rådgivning om
apoteksvarer og håndkøbsmedicin. Forsendelse
er muligt, dog er det hovedformålet, at kunderne bestiller medicin og apoteksvarer online og
henter det i butikken, hvor de også automatisk
får den faglige rådgivning. Kunderne kan melde
sig ind i en fordelsklub, hvor de får rabatter og
særlige tilbud på apoteksprodukter.

dinapoteker.dk
Pharma+ åbnede i januar hjemmesiden dinapoteker.dk. Her kan man købe apoteksvarer og
medicin via apotekerne i kæden og få det bragt
ud, eller man kan hente medicinen og varerne
på den lokale Pharma+ apoteksenhed. Fokus på
hjemmesiden ligger på receptekspedition, og
den indeholder billeder af samtlige receptpligtige lægemidler på det danske marked sammen
med de aktuelle priser. Systemet er integreret
med det Centrale Tilskudsregister, receptserveren og apotekernes logistiksystemer. En chatfunktion giver mulighed for faglig rådgivning.
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Deltagelse i hovedmøderne giver apotekerne mulighed for at høre nærmere om foreningens og bestyrelsens indsatser. Apotekerne får også mulighed for selv at præge dagsordenen for bestyrelsens
og foreningens arbejde. Her ses billeder fra et tidligere hovedmøde. Foto: Carsten Lundager.

Hovedmøder skaber
medindflydelse
Formand Anne Kahns tager snart hul på
forårets hovedmøder. Hun ser hovedmøder
som en god mulighed for, at apotekerne
kan sætte deres aftryk på foreningens
arbejde
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

D

e årlige hovedmøder i kredsene er lige om
hjørnet. Apotekerforeningens formand, Anne
Kahns, opfordrer alle medlemmer til at deltage i
møderne.
”Hovedmøder er en grundpille i foreningens demokratiske proces. Medlemmerne kan under mødet
få sagt, hvad de mener er vigtigt. Det giver bestyrelsen mulighed for at komme dybere ned i, hvad der
rører sig hos apotekerne. Samtidig kan medlemmerne være med til at præge dagsordenen for bestyrelsen og foreningens arbejde i det kommende år. Det
er derfor vigtigt, at medlemmerne slutter op om ar-

rangementet,” understreger Anne Kahns og fortsætter:
”Hovedmøder er også medlemmernes mulighed
for at høre om bestyrelsens strategiske indsats på en
række områder, der optager apotekerne i deres hverdag.”
Både Anne Kahns og administrerende direktør
Anders Kretzschmar deltager i hovedmøderne. I år
vil de tale om blandt andet apotekernes økonomiske situation, planen for rekruttering af medarbejdere og konsekvenser af den nye lovgivning. Men
også et emne som foreningens politiske interessevaretagelse bliver taget op.
”Det er helt essentielt, at vores medlemmer ved,
hvad foreningen laver og med hvilket formål –
blandt andet når det vedrører foreningens politiske
arbejde. For mange apotekere kan vores politiske
indsats virke fjern fra deres dagligdag, men den har
stor betydning for dem i forhold til de politiske beslutninger, der træffes på Christiansborg,” siger Anders Kretzschmar. n
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Datoer for hovedmøder:
2. marts 2017 – Københavns Apotekerforening
17. marts 2017 – Storstrøms kreds
24. marts 2017 – Østjyllands kreds
28. marts 2017 – Midt- Vestjyllands kreds
31. marts 2017 – Nordjyllands kreds
5. april 2017 – Nordre-sjællandske kreds
21. april 2017 – Sydjyllands kreds
22. april 2017 – Fyns Apotekerforening
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APOTEKSFARMACEUTKONGRES 2017

Vi skal turde blære
os med det, vi kan
Fagligheden har stadig gode vilkår efter
den nye apotekerlov, blev konklusionen på
årets Apoteksfarmaceutkongres. Men vi må
gerne blive bedre til at fortælle omverdenen om det, vi kan
Af Kirsten Hansen

P

aneldebatten på årets Apoteksfarmaceutkongres havde titlen ”Er fagligheden i fare?” Mikrofonen gik rundt, og Apotekerforeningens formand, Anne Kahns, lagde ud med at understrege, at
hun er glad for en afklaring af sektorens rammevilkår:
”Der er tale om store forandringer, og der er stadig
ting, der kan forbedres, men vi skal fokusere på at
udvikle os under de vilkår, vi har. Fagligheden er
vores drivkraft og vores eksistensberettigelse. Vi kan
noget, andre ikke kan, og det skal vi holde fast i.
Fagligheden skal fortsat være udgangspunkt i alt,
hvad vi foretager os,” fastslog hun.
Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark, overtog stafetten og gav udtryk for, at ændringerne set fra et farmaceutfagligt synspunkt hovedsageligt er positive. Især medicinsamtalerne er
en faglig genistreg, mente hun:
”Medicinsamtalerne er for alvor med til at sikre
fagligheden for farmaceuterne. Computeren vil
overtage mange opgaver i fremtiden, men den kan
ikke se mennesket, som vi kan. Derfor bliver jeres
rolle som oversætter mellem computer og menneske endnu vigtigere. Det er jer, der har de faglige
kompetencer,” fastslog hun og opfordrede stærkt til,
at man øgede målet for antallet af medicinsamtaler.
Lotte Stig Nørgaard roste apotekernes villighed til
at tage farmaceutstuderende ind, men hun manede
samtidig til påpasselighed:
”I Sverige er der kommet et øget pres efter monopolets fald, så jeg kan godt være urolig for udviklin-

gen, hvis vi ikke passer på. Og farmaceuterne rundt
omkring på landets mange apoteksenheder må ikke
ende med at blive brandslukkere,” formanede hun.
Peter Merrild, souschef på Kolding Løve Apotek,
gav generelt udtryk for tilfredshed med faglighedens tilstand:
”Jeg synes, min hverdag er mere faglig end nogensinde, og jeg mener, at vi skal forsøge at se muligheder fremfor farer i den nye lov,” sagde han. Han understregede dog også, at der er farlige glidebaner,
som eksempelvis håndkøbslægemidler i selvvalg,
som man skal være opmærksom på. Charlotte Rossing, udviklingschef hos Pharmakon, sammenlignede apotekssektoren med en gyngende båd, som
man dog ikke skulle være så bange for at befinde sig
i.
”Hvis I vil sektoren og fagligheden og gerne vil
være med til at sikre medicinsikkerheden, så skal I
blive i båden. Det er jer, der for alvor kan være med
til at skubbe og fasttømre fagligheden,” fastslog hun
og lagde vægt på vigtigheden af opdatering af de
faglige kompetencer.
Anne Kahns forsikrede, at der fortsat er sat penge
af til kompetenceudvikling, og at der ikke er planer
om at ændre på dette. Hun henviste til de overenskomstfastlagte kurser og 300.000 kroner til karriereudvikling.

Vi må godt blære os
Peter Merrild mente, at farmaceuterne har en vigtig
opgave i at gøre opmærksom på sig selv og deres
faglighed:
”Lægerne oplever et stigende pres, og vi vil rigtigt
gerne have lov til at løse mange af deres opgaver.
Men det kræver, at vi tilbyder os noget mere,” fastslog han.
”Vi skal være bedre til at gøre opmærksom på,
hvad vi kan. Vi er simpelthen ikke gode nok til at
blære os,” tog Lotte Stig Nørgaard tråden op og opfordrede stærkt de fremmødte til at melde sig ind i
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”

Jeg synes, min hverdag er mere faglig end no-

gensinde, og jeg mener, at vi skal forsøge at se
muligheder fremfor farer i den nye lov

Anne Kahns, Rikke Løvig
Simonsen, Lotte Stig
Nørgaard, Peter Merrild
og Charlotte Rossing
diskuterede apotekssektor.

Peter Merrild, souchef på Kolding Løve Apotek

det nye apoteksnetværk, der er etableret på tværs af
DA, Pharmakon, SDU, KU og apotekerne.
Rikke Løvig Simonsen supplerede:
”I USA er man i gang med at give farmaceuter i de
tyndt befolkede områder ordinationsret. Ironisk
nok er de største modstandere farmaceuterne selv,
fordi de ikke tør stå ved deres ret. Vi kan snakke nok
så meget om certificeringer og have nok så mange
spejdermærker i bogen – men det hjælper ikke, hvis
ikke vi tør gå ud og argumentere og tage beslutninger.”

Rekruttering
Peter Merrild gav udtryk for, at synlighed også er
vigtig i forhold til at rekruttere nye, unge farmaceuter:
”Det er vigtigt, at vi fortæller de fremtidige farmaceuter om mulighederne. De skal kunne se en karrierevej. Vi skal have fat i entreprenørerne og dem,
der er i stand til at strikke nye forretningsmodeller
sammen.”

I forhold til rekruttering kunne Lotte Stig Nørgaard dog berolige panelet og de tilstedeværende apoteksfarmaceuter:
”Evalueringsrapporten fra de studerende, der har
været på studieophold, var i 2016 den bedste nogensinde. Der er grundlæggende en meget positiv
holdning til studieopholdet og også stor interesse
for at komme ud og arbejde på apotekerne,” fastslog
hun.
Anne Kahns rundede debatten af med at forsikre,
at rekruttering i høj grad stadig er på dagsordenen:
”Et godt fagligt miljø er et vigtigt konkurrenceparameter for at rekruttere i fremtiden. Og jeg mener
faktisk, at vi er godt dækket ind,” sagde hun og
gjorde samtidig opmærksom på, at der lige nu arbejdes på at skabe et nyt karrieresite.
Derefter rundede hun debatten af med at konstatere:
”Vi ved godt, at der stadig er udfordringer at arbejde med. Men vi har også rigtig mange gode hi>
storier, og dem skal vi huske at fortælle.”
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Medicinsamtaler – et år efter
Lea Maria Hyllested gav på Apoteksfarmaceutkongressen et indblik i, hvordan det
står til med medicinsamtalerne på landets
apoteker
Af Kirsten Hansen

F

or godt et års tid siden fik landets apoteker en
opgave. De skulle implementere medicinsamtaler til en bestemt gruppe borgere og sørge for, at
de blev udført på apotekerne. Lea Maria Hyllested,
udviklingsfarmaceut og teamansvarlig farmaceut på
Sønderbro Apotek, gav på Apoteksfarmaceutkongressen en statusopdatering på, hvordan det ser ud
med at få medicinsamtalerne indført som en naturlig del af hverdagen.
Hun lagde ud med at lave en hurtig undersøgelse
blandt de cirka 200 fremmødte farmaceuter, som viste to vigtige pointer: Langt de fleste tror på medicinsamtaler som en sundhedsydelse nu og fremover
– og de fleste er i fuld sving med at implementere
ydelsen.
Lea Maria Hyllested fortalte, at der på landsplan
blev afholdt 4.377 samtaler i alt i 2016. Et tal, som
er stigende, men som hun gerne ser vokse endnu
hurtigere.
”For det første kan vi med medicinsamtalerne vise, at vores tilstedeværelse gavner patienterne. I en
evaluering meldte kunderne blandt andet tilbage, at
samtalerne havde fjernet deres bekymringer, og de
gav udtryk for, at det var dejligt, at der var nogen,
der havde tid til at lytte. For vores eget vedkommende handler det om selvværd. Vi kan noget, som

”

andre ikke kan, og det skal vi turde stå ved. Medicinsamtalerne giver os derudover en oplagt mulighed for at udvikle os, ligesom de er et vigtigt redskab, når vi skal fastholde de kompetente farmaceuter,” sagde hun.
Hun påpegede desuden, at medicinsamtalerne
kan positionere farmaceuterne og apotekerne som
en naturlig del af sundhedssektoren.
Under oplægget videregav hun desuden en række
gode råd til de fremmødte. Først og fremmest rådede hun til, at man på det enkelte apotek tager en
diskussion om rammerne for samtalerne. At man
finder ud af, hvilke patienter samtalerne gavner, og
hvordan man tackler kunder, der i første omgang siger nej.
”Definér arbejdsgangen, og træn det. Hos os holdt
vi workshops med rigtige cases, hvor farmaceuten
kunne øve sig i at formulere og afholde samtalen.
Bagefter talte vi sammen om, hvilke udfordringer
der lå i situationen. Så del – vi har jo hinanden,” rådede hun.
En anden vigtig pointe fra Lea Maria Hyllesteds side var at inddrage farmakonomerne.
”Vi oplevede i starten, at mange af dem var utrygge og følte, at der gik noget fra deres faglighed. Men
faktisk er det farmakonomerne, der rekrutterer allermest. Der ligger derfor en opgave i at italesætte,
hvor vigtig deres rolle er. Uden dem kan det ikke lade sig gøre.”
Hun sluttede af med en opfordring:
”Lad os vise, at vi er en del af sundhedssektoren.
Lad os sætte målene for, hvor mange medicinsamtaler vi skal lave, endnu højere.” n

Definér arbejdsgangen, og træn det. Hos os holdt vi

workshops med rigtige cases, hvor farmaceuten kunne
øve sig i at formulere og afholde samtalen. Bagefter
talte vi sammen om, hvilke udfordringer der lå i
situationen. Så del – vi har jo hinanden.”

Lea Maria Hyllested, udviklingsfarmaceut og teamansvarlig farmaceut på Sønderbro Apotek
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Månedens case
Desinfektion
God håndhygiejne
God håndhygiejne er håndvask med sæbe samt at
tørre hænderne i et tørt og rent håndklæde. Det er
en god ide at fjerne smykker og ure inden håndvask
– der kan gemme sig mange bakterier under en fingerring. Ved en korrekt håndvask skal sæben fordeles godt, og der vaskes grundigt i minimum 15 sekunder.
• Hånddesinfektion med håndsprit kan bruges, når
der ikke er adgang til vand og sæbe, og hvis hænderne ikke er synligt snavsede.
• Håndsprit bør indeholde minimum 60 procent alkohol samt et hudplejemiddel, eksempelvis glycerol.
• I særlige tilfælde, eksempelvis hos personer med
håndeksem, kan det være relevant at minimere antallet af håndvaske med vand og sæbe og erstatte
med brug af håndsprit.
Håndsprit virker ikke mod alle typer bakterier og vira. Kombiner derfor om nødvendigt både håndvask
og brug af håndsprit for at undgå spredning af bakterier og vira.
Som forebyggelse af rejsediarre er almindelig
håndvask med vand og sæbe tilstrækkeligt. God
håndhygiejne er særligt vigtigt i forbindelse med
måltider. Håndsprit er godt at have med på rejsen,
hvis man kommer ud for situationer, hvor der ikke
er adgang til vand og sæbe.

God mundhygiejne
Børn og voksne bør børste tænder to gange dagligt
med en fluorholdig tandpasta.
• Formålet er at fjerne eller formindske plak på tænderne
• Brug minimum to minutter per tandbørstning
• Voksne bør børste tænder med en tandpasta med
et fluorindhold på 1450-1500 ppm.
• Ved sarte mundslimhinder og tendens til blister er
det en god ide at undgå tandpasta, der indeholder
sodium-lauryl-sulfat (SLS).
• Det kan være nødvendigt at bruge andre hjælpe-

midler til at holde tænderne rene, eksempelvis
tandtråd, mellemrumsbørster eller tandstikkere.
Brug af klorhexidin i forbindelse med mundhygiejne
er relevant, når det sker efter tandlægens anbefaling.
Virkningen af klorhexidin ophæves af tandpasta.
Der bør derfor gå to timer mellem mundskylning
med klorhexidin og tandbørstning.

Små sår og skrammer
Mindre snitsår og hudafskrabninger er almindeligt
forekommende. Anvendelse af desinfektionsmidler
som klorhexidin profylaktisk bør kun ske, hvis det er
på lægens anbefaling. Ellers skal såret renses med
rent vand.
• Anvendelse af klorhexidin indebærer en risiko for
udvikling af resistens/nedsat følsomhed i bakteriefloraen.
• Øget udbredelse af antimikrobielle stoffer indebærer risiko for potentiel resistens over for antibiotika.

Cases
Case 1: Håndsprit og sygdom. En tydeligt forkølet/
influenzaramt mand efterspørger en næsespray til
brug ved en stoppet næse.
Case 2: Håndsprit og udenlandsrejse. En kvinde
indløser en recept på malariamedicin og fortæller, at
hun skal på en længere rundrejse i Asien.
Case 3: Mundskyl med klorhexidin mod dårlig
ånde. En ung mand henvender sig i skranken med
en flaske klorhexidin-mundskyllevæske, som han
gerne vil betale for.
Case 4: Indkøb af plaster og efterspørgsel af et sårrensemiddel. En mor indkøber plaster til brug ved
rifter og småskrammer. I skranken beder hun samtidig om det bedste til at rense sår med.
Farmaci bringer i hvert nummer den nyeste
udgave af månedens case fra medlemsnettet.
Månedens case er skrevet af farmaceut
Stine Fabricius og kan findes på medlemsnettet.
Har du spørgsmål til casen eller forslag til nye cases,
så skriv til sfa@apotekerforeningen.dk.
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NNIT og samvittigheden
Af Steffen Zederkof, apoteker, Borup Apotek

’C

ONSCIENCE DRIVEN, VALUE ADDING’. Tyg
lige lidt på dette slogan. På dansk betyder det
drevet af samvittighed, værdiskabende. Store og forpligtende ord. Og ikke så tosset at være kunde i sådan et firma, der samvittighedsfuldt stræber efter at
tilføre min forretning værdi. Det er sjældent nu om
dage.
For nylig investerede jeg omkring en halv mio. kr.
i deres produkter og betaler årligt et beløb i samme
størrelsesorden i driftsafgifter. Sloganets ejermand?
NNIT A/S såmænd, som jeg i store træk har været en
tilfreds og trofast kunde hos.
Medio 2016 begyndte nedturen for min relative
tilfredshed, da jeg skulle indvie min nye Rowa-robot
i mit nye apotek. For robotten havde indbygget køleskab. Den første pakning blev scannet og lagt tilrette foran indtaget. Mere skete der ikke. Og med
kun ét eksternt køleskab var gode råd dyre. Men
NNIT havde nok bare glemt at sætte et flueben. De

vidste jo godt, at der var køleskab i apotekets nye robot.
Men sandheden var, at PharmaNets robotinterface
ikke kunne håndtere kølevarer. NNIT lovede dog at
få det til at fungere efter sommerferien, muligvis
med en tilpasning af en eksisterende funktionalitet.
Som aftalt ringede en programmør til mig, og vi
drøftede kravspecifikation og forskellige løsningsmuligheder.
Mere hørte jeg så ikke fra NNIT. I efteråret rykkede
jeg for en ny tidsplan, men denne gang blev jeg
præsenteret for en palet af tekniske forhindringer,
systembegrænsninger, stabilitetsproblemer, resurseknaphed med videre. Det lød dyrt.
Til sammenligning skrev Cito A/S en køleskabs-kode på få dage. Men igen gik månederne uden nyt.
Og midt i det hele begyndte konspirationsteorier at
florere. Havde NNIT ikke interesser i Rowa’s konkurrent, Apostore? Da en Apostore-robot ikke laves med
køleskab, hvor var så incitamentet til at give Rowa
en konkurrencemæssig fordel?

Udvikling skal prioriteres i forhold til
efterspørgsel og betydning for apotekernes drift
Af Anders Kretzschmar, administrerende direktør i Apotekerforeningen og formand for DataPharms bestyrelse

J

eg forstår udmærket frustrationen over at have
anskaffet en ny, smart løsning, som man så alligevel ikke kan benytte, men som vi tidligere har
kommunikeret om, kan jeg desværre ikke genkende
det forløb, som du beskriver.
Først vil jeg lige kommentere på dine omkostninger til PharmaNet. Du skriver, at du betaler omkring
en halv million kr. i årlige driftsomkostninger til
NNIT. Ifølge NNIT er de samlede omkostninger til både PharmaNet og Apoteksnettet på dine tre enheder
mindre end det halve. Ikke at det ikke er mange penge, men det er dog i en noget anden størrelsesorden.

Med hensyn til køleskabet i robotten hører NNIT
først om det midt i juli 2016, da robotten allerede er
installeret. Rowa har således ikke undersøgt, om det
er understøttet, inden de sælger løsningen til dig.
Hvis de vidste, at Cito måtte tilpasse systemet, ville
det være rimeligt at forvente, at de havde forhørt sig
hos NNIT, om der også var behov for tilpasninger af
PharmaNet. NNIT undersøger med det samme, om
det kan bringes til at virke med den eksisterende
software. Da det ikke er tilfældet, kontakter de allerede næste dag os for at få godkendt en analyse, så
der kan findes en løsning. Dette godkender vi, og
der er ikke tale om, at Rowa eller nogen anden i den
sammenhæng bliver bedt om at betale hverken
60.000 kr. eller noget andet beløb. Grundet ferie og
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Steffen Zederkof,
apoteker,
Borup Apotek

Jeg søgte assistance hos formanden for DataPharms bestyrelse, der jo også er direktør i den forening, der varetager mine interesser som apoteker.
Jeg havde vel et håb om, at han ville se sagen i helikopterperspektiv. Som et tiltag, der kan medvirke til
at effektivisere driften og lette kvalitetsstyringen.
Men nærmest ordret var fokus igen på de sædvanlige
forhindringer. Plus et par nye.
Efterfølgende holdt DataPharm/NNIT og Rowa
Nordic et møde, hvor blandt andet sagen var på
dagsordenen. Resultatet blev, at NNIT krævede kr.
60.000,- plus moms i opstartsgebyr for at udføre en
timelønsbaseret forundersøgelse af, om det overhovedet var muligt, og – i givet fald – hvad det ville koste at skrive koden.
Rowa var villige til at betale et rimeligt beløb for
udviklingen, da de havde solgt et køleskab, der ikke
virkede med PharmaNet. Det var heller ikke så
smart. Men et tilbud, hvor Rowa de facto skulle udstede en blankocheck til NNIT, er det forståeligt, at
Rowa afslog.

NNIT’s skyhøje krav har effektivt sat en kæp i hjulet for en konstruktiv kommunikation. Hvor blev
værditilvæksten af for mit apotek? Og hvor er kæden
hoppet af, siden NNIT ikke ser en nødvendighed i
tilfredse parter på begge sider af forhandlingsbordet?
Er det virkelig kun værditilvækst for NNIT, det handler om?
Status er således, at jeg har et værdiløst robotkøleskab og en samvittighedsløs it-leverandør. Jeg kan
kun håbe, at NNIT snart lytter til deres samvittighed
og holder, hvad de har lovet. At det hele ikke bare er
tomme ord. For jeg insisterer på at tilbyde mine kunder og medarbejdere det ypperste inden for apoteksdrift, og til det hører for mig også PharmaNet – med
robotkøleskab.
Ellers er det vist på høje tid, at NNIT A/S finder på
et nyt slogan…

Anders Kretzschmar,
administrerende
direktør i Apotekerforeningen og formand
for DataPharms
bestyrelse

travlhed med andre igangværende opgaver foreligger løsningsforslaget først sidst i august. NNIT’s løsning vil koste 60.000 kr. at udvikle, teste og installere på dit apotek. Alt inklusive og ingen blankocheck.
Jeg drøfter løsningsforslaget med DataPharms bestyrelse. Her er vurderingen, at efterspørgslen efter
robotter med køleskab er meget lille, og løsningen
bliver derfor ikke prioriteret som en generel feature i
PharmaNet. Dette skyldes, at bestyrelsens opgave er
at sikre, at udviklingen prioriteres i forhold til efterspørgsel og betydning for apotekernes faglighed og
drift.
Vi drøftede derefter løsningen med Rowa, der ikke
mente, at der er nok efterspørgsel til at forsvare en
udviklingsomkostning på 60.000 kr. Endvidere sag-

de de, at de havde fundet en anden løsning, hvor de
kompenserede dig for den manglende mulighed for
at anvende køleskabet.
Vi er i gang med en generel fornyelse af PharmaNet, og her er det planen, at robotinterfacet skal
skrives helt om næste år. I denne omskrivning vil
der selvfølgelig blive taget hensyn til kendte ønsker,
ligesom robotleverandørerne vil blive inddraget for
at høre, hvilke planer de har, og hvilke features de
måtte efterspørge.
Jeg ved godt, at dette svar ikke opfylder dine ønsker, men jeg håber, at du, indtil løsningen kommer
på plads, har glæde af den stabile drift, det nye kønummersystem og de mange forbedringer, der er
kommet i PharmaNet. n
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Kort nyt
Omkring 110 nye apoteker, øget konkurrence og bedre service
Apotekerne har investeret massivt, siden den nye apotekerlov
trådte i kraft i 2015. Loven åbnede op for friere etablering og øget
konkurrence blandt apoteker. 108
nye apoteker er åbnet landet over,
tilgængeligheden er øget, og servicen er forbedret. Apotekerforeningens formand Anne Kahns
glæder sig på borgernes vegne.
”Danskerne har fået flere apo-

teker, længere åbningstider, mere
søndagsåbent, kortere ventetid, et
tilbud om medicinsamtale til nye
kronikere – uden det koster samfundet en krone. Men for de borgere, som har brug for medicin og
hjælp til deres medicin, er der tale
om store forbedringer,” siger Anne Kahns.
Baggrunden for de mange nye
enheder er, at et bredt politisk

flertal i 2015 vedtog en ny apotekerlov. Målet var bedre tilgængelighed, øget konkurrence, fortsat
høj patientsikkerhed, lave priser
og god rådgivning på apoteket.
Den politiske aftale om ”vilkårene
for apotekersektoren mange år ud
i fremtiden” satte punktum ved
mange års usikkerhed om de
fremtidige rammevilkår for at drive apotek i Danmark.

Navnestof
Apoteksbevilling opgivet

Rettelse af åbningsdato for ny filial

Virum Apotek: Apoteker Steffen Kjær fra udgangen
af marts 2017.

Som meddelt i blad nr. 1 blev åbningsdatoen
1. januar desværre udskudt til ultimo april for
Dronningborg Apotek under Randers Sønderbros Apotek.

Vejle Gorms Apotek: Apoteker Søren Carsten
Brinth fra udgangen af juni 2017.

Apoteksfilial oprettet
Som meddelt i blad nr. 1 blev åbningsdatoen 1. januar desværre udskudt til ultimo april for Dronningborg Apotek under Randers Sønderbros Apotek.
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SKAL JEG MELDE MIG IND I FIP? | FARMACI 02 | FEBRUAR 2017

Billede fra åbningen af sidste års FIP-kongres. I år afholdes kongressen i Seoul i Sydkorea.

Hvad får jeg ud af et FIP-medlemskab?
Apotekerforeningen betaler ikke længere
for individuelt medlemskab af FIP for de
enkelte apotekere. Læs her, hvad du kan få
ud af selv at melde dig ind i FIP
Af Jacob Haaning Andersen

E

n stor del af et FIP-medlemskab handler om
viden og netværk. Individuelle medlemmer får
eksempelvis abonnement på International Pharmacy Journal, som udkommer to gange om året. Man
får også mulighed for at deltage i forskellige diskussionsgrupper og arbejdsgrupper.
Man får også adgang til en særlig
medlemsdel på FIP’s hjemmeside,
hvor man blandt andet finder præsentationer og referater af præsentationer fra den årlige FIP-kongres.
FIP-kongressen afholdes i år i Seoul i Sydkorea fra 10.-14. september.
Emnerne for kongressen er i år

blandt andet sundhedsydelser på apotekerne, og
hvordan klassisk farmaci kan gå hånd i hånd med
ny teknologi og nye metoder til borgernes bedste.
Som medlem får man rabat på adgangsbilletten.
Man skal dog have været medlem i mindst to år, før
man begynder at få rabat. Prisen for et medlemskab
er lige knap 100 euro årligt.
Som individuelt medlem er man knyttet til en af
de otte sektioner under the Board of Pharmaceutical
Practice. Den mest relevante sektion for apotekere
er Community Pharmacy Section. Denne sektion
beskæftiger sig særligt med apoteksområdet.
Derudover støtter FIP uddannelse og forskning af
farmaceuter – særligt i udviklingslande. Som individuelt medlem bidrager man til denne støtte.
FIP er en forkortelse for The International Pharmaceutical Federation.
Organisationen repræsenterer mere
end tre millioner apotekere og farmaceuter verden over. n
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Godt vi har apoteket.
Vi hjælper dig med at kvitte cigaretterne.
Start på apoteket.dk/rygestop
eller hent den gratis app e-kvit med det samme.

Afs: Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1260 København K

Hvis du vil stoppe,
skal du vide, hvor du skal starte.

