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Har du
høfeber?
Tal med apoteket og få hjælp til
at finde ud af, om du er en af de
danskere, der er ramt af høfeber.
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Behov for ny økonomi, hvis vi
fortsat skal leve op til borgernes krav
Kære kollegaer. Jeg er stolt og ydmyg over, at I har
genvalgt mig som jeres formand for de næste tre år.
Stolt, fordi jeres mening betyder meget for mig, og
ydmyg, fordi det er en vigtig opgave at forsøge at få
det optimale ud af en apotekssektor, som er fuld
med dygtige folk og uundværlige kompetencer.
Mine første tre år som formand har været præget af
den måske største omvæltning i vores sektors historie. Som apotekere og som sektor har vi indstillet os
på nye og radikalt anderledes vilkår. Ændringerne
vil også påvirke mit arbejde som jeres formand i de
næste tre år. Den store forskel er dog, at vi nu for alvor kender loven, og vi kan se, hvilke udfordringer
vi skal have særligt fokus på.
Den helt store udfordring bliver at få skabt en økonomisk model, som hænger sammen med virkeligheden.
Apotekerne har over de sidste snart to år sprængt
rammerne for egne og omverdenens forventninger
med langt over 100 nye apoteker, hvor borgerne
kan få deres receptmedicin med det samme. Desværre lader apotekernes økonomiske ramme sig ikke
på samme måde sprænge. Dermed bliver apotekernes indtjening mere og mere skævt fordelt. Apotekernes økonomi bliver nemlig ikke større af, at der
kommer flere apoteker. Det skal selvfølgelig laves
om, så vores økonomi ikke spænder ben for, at vi
fortsat kan leve op til borgernes rimelige forventninger om god tilgængelighed til apotekerne og et
højt sundhedsfagligt niveau i hele landet.

Derudover er det vigtigt for mig at holde fast i det
ønske om dialog, som jeg har haft, siden jeg første
dag satte mig i formandsstolen. Uden apotekere ingen forening. Jeres stemmer er afgørende, for det er
jeres interesser, Apotekerforeningen er sat i verden
for at varetage. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi når
frem til de bedste resultater gennem dialog mellem
bestyrelse, sekretariat og medlemmer. Derfor vil jeg
også fortsætte med at have fingrene dybt nede i arbejdet med eksempelvis hovedmøder, kredsmøder,
kredsdage i foreningen og kommunikationen til jer.
Næste store milepæl i foreningskalenderen er Apotekerkonferencen. Der skal vi netop have en bred
debat om, hvordan vi bevarer foreningen som en
stærk brancheorganisation, der har fokus på de rigtige aktiviteter. Konferencen tilrettelægges på en
måde, så emnerne diskuteres dybdegående, og så
bestyrelsen efter debatten står med meget klare
medlemstilkendegivelser om den ønskede udvikling. Kære kollegaer – jeg glæder mig allerede.

Anne Kahns
Formand for Danmarks
Apotekerforening
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Stort behov for
medicingennemgang
hos demenspatienter
Ny kortlægning viser, at mange demente

af Videnscenter for Demens. Også hun vurderer, at
der er behov for medicingennemgang – især blandt
bruger meget medicin. Mange behandles
ældre med demens, samt mere viden om konseogså med såkaldte risikopræparater, som
kvenser af at bruge meget medicin og brug af risikopatienter over 65 år ellers bør undgå
præparater. Hun opfordrer til, at alle aktører i sundhedsvæsnet er ekstra opmærksomme på, om der er
Af Jacob Haaning Andersen
behov for en medicingennemgang.
”Det er et fælles ansvar for alle os, der møder
procent af demenspatienter får ti eller flemennesker med demens i vores arbejde. Uanset om
re slags medicin, og hele 63 procent får
det er på hospital, i en kommune eller i almen
mindst fem forskellige slags. For ældre uden demens
praksis, så har vi et ansvar for at sørge for, at mener tallet henholdsvis syv og 35 procent. Det viser en
nesker med demens selvfølgelig får den medicin, de
ny kortlægning, som blev præsenteret af Nationalt
har brug for, og at der løbende bliver taget stilling
Videnscenter for Demens på DemensDagene i maj.
til, om al medicinen nu også er nødvendig. Når paDemensmedicin og håndkøbsmedicin er ikke
tienten eller borgeren også har en demenssygtalt med i regnskabet.
dom, vil der altid være behov for en tæt opFormand for Apotekerforeningen Anne
følgning af behandlingen. Også plejeperKahns mener, at medicingennemgang
Behandling sonale og pårørende kan være med til at
kan være med til at luge ud i medicinen
spørge ind til, om der er brug for en
af
demente
blandt de demente og i bedste fald forgennemgang af medicinlisten,” siger
bedre dementes livskvalitet.
hun.
”Vi ved, at jo mere medicin man bruger,
Lægerne ser også behovet
desto større er risikoen for fejl, som påvirker
Næstformand i Lægeforeningen Michael Dupont er
livskvaliteten. Disse tal understreger, at denne grupenig i, at demenspatienter har et behov for medipe ligesom andre patientgrupper, der bruger meget
cingennemgang. Der er ofte snak om, hvad lægerne
medicin, har et stort behov for medicingennemhar tid og ikke har tid til, men denne opgave komgang. Demens er en frygtelig sygdom, men med en
mer lægerne ikke uden om, fortæller han.
medicingennemgang minimerer vi risikoen for, at
”Tid er altid en mangelvare, men demente er
medicinen står i vejen for, at patienterne får det
komplekse patienter, som vi skal prioritere,” siger
bedst mulige liv med den her frygtelige sygdom,”
han.
siger Anne Kahns.
Gunhild Waldemar mener dog, at der er et behov
Tallene kommer fra en kortlægning af medicinforfor et øget fokus.
bruget i 2014 hos alle på 65 år og opefter. Den foku”Vi ved ikke, hvor mange der får en medicingenserer dels på samtidig brug af flere lægemidler samt
nemgang. Jeg mener, at alle med en demensdiagnobrugen af risikolægemidler.
se har behovet. Det er ikke kun de praktiserende læProfessor og overlæge Gunhild Waldemar er leder

17

>

Arkivfoto: Jørgen True
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”

Vi ved, at jo mere medicin man bruger, desto større er risikoen

for fejl, som påvirker livskvaliteten. Disse tal understreger, at
denne gruppe ligesom andre patientgrupper, der bruger meget
medicin, har et stort behov for medicingennemgang.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening
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>

gers ansvar – det er hele sundhedsvæsenet, som skal
sørge for, at der bliver fulgt op på behandlingen, og
Tal fra Videnscenter for Demens
at der tages stilling til, om en medicinsk behandling
Kortlægningen er gennemført af forskere fra Natioskal stoppes igen, eksempelvis hvis en ny behandnalt Videnscenter for Demens og Center for Regiling er sat i gang i forbindelse med et besøg på hosterforskning, Aarhus Universitet.
Den er baseret på registerdata vedrørende alle
spitalet. De her tal sætter nogle alarmklokker i
+65-åriges
indløsning af recepter på lægemidler i
gang,” siger hun.
2014 i Danmark. Håndkøbsmedicin indgår ikke i
For ikke nok med, at mange demente bruger mestudiet.
get medicin. Næsten halvdelen af ældre med deDemensmedicin er ikke talt med i regnskabet.
mens er i behandling med mindst et risikolægemidRisikolægemidler er defineret i henhold til Institut
for Rationel Farmakoterapi (IRF), der udgiver den sådel. Tallet er 30 procent for ældre uden demens. De
kaldte rød-gul-grøn liste. Lægemidler i den røde kasåkaldte risikolægemidler er medicin fra den røde
tegori kan have problematiske bivirkninger hos ælkategori på Institut for Rationel Farmakoterapis røddre samt interaktioner med andre lægemidler.
gul-grøn liste. Disse lægemidler bør generelt
undgås til ældre, da de ifølge instituttet
”svækker deres funktionsevne”. Eksempler på de mest alvorlige bivirkninger er
rigtige behandling af et symptom, men
Behandling
øget dødelighed og risiko for fald.
for meget medicin kan være livsfarligt
Generelt er ældre mere sårbare over
af demente for mennesker med demens. Og specielt
for bivirkninger end yngre. Derudover
for meget af den medicin, der generelt
skal man være ekstra varsom, hvis patienadvares om til ældre mennesker. En perten også har en demenssygdom. Det forklason med demens har svært ved at reagere på
rer Gunhild Waldemar.
bivirkninger og fortælle lægen om sine symptomer.
”Det enkelte lægemiddel kan meget vel være den
Bivirkningerne kan for eksempel være svækket mo-

>

Arkivfoto: Jesper Rais

En systematisk gennemgang af dementes medicin kan gøre en stor forskel.
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bilitet, balanceproblemer og uklarhed i hovedet,
hvilket al sammen øger risikoen for fald og påvirker
det daglige funktionsniveau. De samlede bivirkninger kan så at sige ophæve fordelene ved de enkelte
lægemidler,” siger Gunhild Waldemar.
Det, at mange får risikolægemidler og mange forskellige lægemidler, er det en indikation af, at det ikke er alle,
som i dag får en medicingennemgang?
”Vi ved det ikke, men vi tror det,” siger Gunhild
Waldemar.

”

Apotekets farmaceuter laver medicingennemgang, vej-

leder plejepersonalet i medicinhåndtering og kommer med
anbefalinger til lægerne. Det forebygger forringet
livskvalitet, hospitalsindlæggelser og dødsfald.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

Arkivfoto: Jesper Rais

kus på medicinen, og at plejehjemmene har en god
kultur omkring medicin. Apotekerne kan også hjælpe og være med til at forbedre grundlaget for lægerne, så de har et godt udgangspunkt for at vurdere,
om en behandling skal stoppes eller ej,” siger han.
Anne Kahns siger videre, at apotekernes gennemgang netop er et samarbejde med lægerne. I sidste
ende er det altid lægens vurdering, om en behandling skal ændres eller stoppes. Hun siger også, at
apotekernes gennemgang giver rigtig god mening,
fordi der tit er travlt i de danske lægehuse.
Gennemgang til alle ældre
”Apotekets farmaceuter laver medicingennemmed stort medicinforbrug
gang, vejleder plejepersonalet i medicinhåndtering
Netop for at sikre, at alle, som har behovet, får en
og kommer med anbefalinger til lægerne. Det foremedicingennemgang, har Apotekerforeningen forebygger forringet livskvalitet, hospitalsindlæggelser
slået, at alle ældre over 65 år tilbydes en medicinog dødsfald,” siger Anne Kahns.
gennemgang, hvis de bruger fem eller flere forskelliMichael Dupont fortæller, at apotekerne er meget
ge slags medicin. I flere kommuner er der allerede
velkomne til at lave medicingennemgang. Han er
samarbejder mellem eksempelvis apoteker og plejeogså enig med Nis Peter Nissen i, at apotekerne kan
hjem. Det sikrer medicingennemgang til blandt anvære med til at kvalificere det grundlag, som lægerdre demente borgere.
ne træffer beslutninger på.
”Postnummeret skal ikke afgøre, om ældre får
”Apotekerne er hjerteligt velkomne. Det fritager
gavn af samarbejdet med apotekets medicineksperikke os læger, men hvis apotekerne kan påpege nogter. Derfor foreslår vi, at alle ældre med et stort mele problemer, så er det rigtig fint. Vi skal dog altid
dicinforbrug får tilbuddet,” siger Anne Kahns.
være med, fordi det er os, som skal vurdere, om
Nis Peter Nissen er direktør i Alzheimermedicinen kan stoppes. Jeg mener ikke, at
foreningen. Han er helt enig i, at der er et
apotekerne sparer os tid, men Nis Peter
stort behov for medicingennemgang hos
Behandling Nissen kan have ret i, at apotekerne kan
demente. Han mener, at apotekerne ved
af demente være med til at forbedre vores grundlag
at gennemgå medicinen kan forbedre læfor at træffe den rigtige beslutning,” siger
gens grundlag for at vurdere, om en beMichael Dupont.
handling skal stoppes eller ej. Han ser allerhelst, at der fremover kommer faste plejehjemslæger på alle landets plejehjem. Faste plejehjemslæger er en del af satspuljeaftalen for 2016-2019.
”Den enkeltes medicin skal jævnligt tages op. Det
skal vurderes, om noget medicin skal udfases. Plejehjemslæger giver mulighed for, at der kommer fo-
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Folkemøde 2017:

Fokus på behandling af demente
Behandling
af demente

Formand Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd mødes her under sidste års Folkemøde med formand for Apotekerforeningen, Anne
Kahns. De to organisationer holdt senere på året et fælles dialogmøde med andre interessenter fra sundhedsvæsenet om sundhed i landdistrikterne.

Igen i år inviterer Apotekerforeningen
politikere, interessenter og borgere til debat
på Folkemødet på Bornholm. I år er der
blandt andet fokus på, at mange demente
behandles med antipsykotisk medicin,
selvom det strider mod Sundhedsstyrelsens
anbefalinger
Af Jacob Haaning Andersen

M

ange demente får antipsykotisk medicin for
at behandle psykotiske symptomer, uro, aggression og andre adfærdsændringer, som følger
med sygdommen. Sundhedsstyrelsen anbefaler ellers, at den antipsykotiske medicin som udgangspunkt bliver i medicinskabet, når det gælder de-

mente patienter. Det skyldes, at medicinen kan give
meget alvorlige bivirkninger og i værste fald medføre døden.
Det er et af de alvorlige emner, som man kan blive klogere på ved at troppe op i Apotekerforeningens telt på årets Folkemøde i midten af juni. Det
handler dog ikke kun om at blive klogere. Det
handler også om at finde frem til gode, konkrete
løsninger, som gør problemet mindre. Folkemødet
er nemlig en unik mulighed for organisationer med
lignende interesser for at tale sig tættere på hinanden og eksempelvis finde fælles fodslag om politiske
forslag og initiativer.
”I debatten vil vi have fokus på at finde frem til
gode løsninger, men det handler i høj grad også om
at lægge nogle trædesten for vores videre samarbej- >
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Folkemøde 2017:
>

de med de forskellige deltagere,” siger Lene Lund
Hansen, kommunikationsdirektør i Apotekerforeningen og debattens ordstyrer.
Brugen af antipsykotisk medicin hos demente er
faldet en del over de sidste år, men der er store forskelle fra kommune til kommune, og hvordan forbruget bliver bragt endnu længere ned, vil være
blandt temaerne til debatten på Folkemødet. Debatten vil også forsøge at finde svar på, om den demenshandlingsplan, som regeringen lancerede tidligere på året, kan løse problemet.

Farmaci har som optakt til debatten
stillet en række spørgsmål til to af
debattørerne.

Thomas Adelskov,
socialdemokratisk
borgmester i Odsherred
og formand for KL’s Socialog Sundhedsudvalg
Hvorfor er der så store regionale forskelle på dementes
forbrug af antipsykotisk medicin?
Det er jo lægerne, der ordinerer medicin, men kommunerne er generelt meget opmærksomme på problemet. Vi har generelt fokus på at øge de sundhedsfaglige kompetencer blandt medarbejderne,
som arbejder med demente, og udvikle nye tilbud
til demente. Det kunne i den forbindelse være relevant at se på, om særlige tilbud og særlige kompetencer hos medarbejderne kan være med til at
mindske forbruget af antipsykotisk medicin.
Vil initiativerne i demenshandlingsplanen løse
problemerne?
Der er igangsat en række initiativer i forbindelse
med demenshandlingsplanen og aftalen om den ældre medicinske patient, blandt andet medicingennemgang og faste læger på plejehjem. Samtidig er
det glædeligt, at Nationalt Videnscenter for Demens
bliver permanent, så den store viden og forskning
på området, som de genererer, har mulighed for
fortsat at komme ud og virke i sundhedsvæsnet,
herunder kommunerne.
Er brugen af antipsykotisk medicin i virkeligheden en
konsekvens af manglende politisk prioritering af området?

Vi bliver hele tiden klogere og får mere og mere viden om, hvordan vi på bedste måde hjælper de demente og deres pårørende. Der er iværksat en lang
række initiativer både i regi af demenshandlingsplanen og handlingsplanen for den ældre medicinske
patient, som klart har fokus på at afhjælpe problemet så meget som muligt.
Hvis du kunne få et enkelt ønske opfyldt i forhold til
at afhjælpe problemet med at mange demente får antipsykotisk medicin, hvad skulle det så være?
At den store politiske opmærksomhed og de mange initiativer, der er iværksat, får den betydning, at
hver enkelt demenspatient får lige præcis den medicin, der er nødvendig for dem, så de og deres pårørende får et så værdigt og godt liv som overhovedet
muligt trods alvorlig sygdom.

Nis Peter Nissen,
direktør i
Alzheimerforeningen
Hvorfor er der så store regionale forskelle på dementes forbrug af antipsykotisk medicin?
Det skyldes kulturforskelle i de forskellige kommuner og på plejecentrene. Disse kulturforskelle kommer til udtryk, ved at der er forskellige opfattelser
af, hvornår antipsykotisk medicin er nødvendigt i
behandlingen af en demenspatient, og hvornår
man kan bruge eksempelvis socialpædagogiske metoder.
Vil initiativerne i demenshandlingsplanen løse problemerne?
Vores vurdering er, at planen samlet set vil være
med til at få os ned på niveau med de lande, som vi
normalt sammenligner os med. Det er rigtig positivt, at der er et mål i planen om, at højst 10 procent får behandling med antipsykotisk medicin,
selvom sådan et mål kan være svært at fastsætte fagligt. Politisk er det nødvendigt, at der er et mål at
sigte efter. Målet skal også sikre mod, at man på plejehjemmene per automatik tager kontakt til lægen
for at få antipsykotisk medicin, når symptomerne
melder sig.
Er brugen af antipsykotisk medicin i virkeligheden en
konsekvens af manglende politisk prioritering af området?
>
Bemanding og uddannelse af personale er eks-
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Behandling
af demente

tremt vigtigt, og det er klart, at det er et spørgsmål
om politisk prioritering både i kommunerne og i
Folketinget. Vi mener helt klart, at der bør være
nogle kvalitetsstandarder på landsplan, som eksempelvis sikrer en ordentlig bemanding på plejehjemmene.
Hvis du kunne få et enkelt ønske opfyldt i forhold til
at afhjælpe problemet med, at mange demente får antipsykotisk medicin, hvad skulle det så være?
Faste plejehjemslæger på alle plejehjem. Det vil
give lægerne mulighed for at kende den enkelte demenspatient og være med til at sikre, at den rette
medicin gives i den rette mængde på det rette tidspunkt. Den enkeltes medicin skal rutinemæssigt tages op, og det skal vurderes, om noget medicin skal
udfases. Plejehjemslæger giver mulighed for, at der
kommer fokus på medicinen, og at plejehjemmene
har en god kultur omkring medicin. Apotekerne
kan også hjælpe og være med til at forbedre grundlaget for lægerne, så de har et godt udgangspunkt
for at vurdere, om en behandling skal stoppes eller
ej. n

På Folkemødet sidste år debatterede blandt andre Michael Dupont,
næstformand i Lægeforeningen, om udlevering af receptmedicin uden
recept kan være fornuftigt i visse tilfælde. Der foregår stadig dialog
mellem Apotekerforeningen og Lægeforeningen om dette emne.

Apotekerforeningen på Folkemødet
Apotekerforeningen bruger Folkemødet til at holde
kontakten ved lige og lægge fundamentet for nye
samarbejder med andre organisationer.
Udover debatten om dementes brug af antipsykotisk medicin kan interesserede også komme til debat
i Apotekerforeningens telt om medicinpriser og et
fælles dilemmaspil om sundhed, der er arrangeret i
fællesskab med Pharmadanmark og Farmakonomforeningen.
Derudover vil Apotekerforeningen for første gang
være at finde i Folkemødets fælles sundhedstelt,
hvor 15 sundhedsfaglige organisationer går sammen
om faglige arrangementer, debat og netværk. Foreningen står for en debat i det fælles telt, som handler om multisyge. Foreningen har også en stand,
hvor borgerne kan spørge om deres medicin.
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På billedet viser Bjørn Ove Klinke (med ryggen mod kameraet), at man skal være opmærksom på
ikke at komme for tæt på, når man betjener borgerne på apoteket.

Studerende på besøg i foreningen
Omkring 50 farmaceutstuderende fra Københavns Universitet var på studiebesøg i
Apotekerforeningen midt i maj
Af Peter Starup

H

vordan hjælper foreningen apotekerne i deres kvalitetsarbejde? Hvilken rolle har en
kommunikationsafdeling? Og hvorfor er det vigtigt
at have fokus på udvikling af medarbejdere? Den
10. maj åbnede Danmarks Apotekerforening dørene for studerende på apoteksophold fra hele landet
til et besøg i sekretariatet.
”De studerende havde ønsket at bruge et studiebesøg på at høre om Danmarks Apotekerforening, og
det ville vi naturligvis gerne imødekomme. Vores
mål var, at vores gæster tog hjem med en viden om,
hvordan der hele tiden arbejdes med at styrke og
udvikle sektoren fra foreningens side. Jeg tror, det er
en vigtig brik i forståelsen af sektoren som en levende og ambitiøs arbejdsplads,” siger chefkonsulent
Søren Hellener, som var tovholder på besøget.
Besøget var bygget op om oplæg fra medarbejdere
fra de forskellige fagområder i foreningen, som bl.a.
gav et indblik i, hvordan foreningen er bygget op,

sektorens strategi og emner som medicingennemgange og sundhedskampagner.
Et af oplæggene var et udpluk af den undervisning, apotekerne kan møde, når de bruger foreningens tilbud om efteruddannelse. Lederkonsulent Tine Emilie Pedersen og chefkonsulent Bjørn Ove
Klinke gennemførte en del af deres undervisning,
som blandt andet handler om, hvordan der er forskel på, hvor tæt man bryder sig om at stå på andre
(som det også fremgår af billedet). Det er en viden,
der bl.a. kan være god at tage med sig i kunderummet.
”I stedet for at fortælle, hvad for eksempel vores
program for lederudvikling går ud på, så giver vi de
studerende en helt konkret smagsprøve på viden,
som de kan tage med hjem og bruge på apoteket,”
siger Bjørn Ove Klinke.
Programmet var en del af rekrutteringsindsatsen i
strategien ”Apoteket - Tættere på dig”, hvor der også arrangeres en karrieredag for alle farmaceutstuderende 20. juni.
”Farmaceutfaget rummer mange muligheder for
de studerende, så vi skal sørge for at vise kvaliteterne i sektoren og mulighederne i en karriere på apotek,” siger Søren Hellener. n
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Kommuner hørte
om apotekernes ydelser
I maj slog Apotekerforeningen en stand op
til den årlige konference om social- og
sundhedspolitik i KL. Her fortalte to af
foreningens kredskonsulenter, hvordan
apotekerne kan gøre en forskel for patientsikkerheden
Af Jacob Haaning Andersen

I

alt 1.300 deltagere fra landets 98 kommuner
troppede op til KL’s årlige social- og sundhedspolitiske forum. Det var en oplagt mulighed for
Apotekerforeningens kredskonsulenter for at møde
nogle embedsfolk og politikere fra kommunerne og
fortælle om alle de opgaver, apotekerne kan løse.
Der var særligt fokus på medicinhåndtering på

botilbud, men de forskellige kommuner fik viden
med hjem til rådhusene om alle apotekernes sundhedsydelser.
”Mange ville gerne have materialer med hjem. De
var meget optagede af patientsikkerheden, men de
var selvfølgelig også meget optagede af økonomien,” siger kredskonsulent Tina Jobling.
En del kommuner ville gerne høre om dosispakket medicin.
”Der var mange spørgsmål og kommentarer om
dosis. Både positive og mere negative. Det var en
god mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved nogle
af de negative fordomme, der desværre er om dosispakket medicin. På den front fik vi helt sikkert skabt
et mere nuanceret syn på dosis hos nogle af de mere
kritiske kommuner,” siger kredskonsulent Lena
Skov Andersen n

Kredskonsulent Lena Skov Andersen i samtale med en af deltagerne om apotekernes ydelser. I baggrunden ses den anden halvdel af standens bemanding, kredskonsulent Tina Jobling.

15

Rowa Technologies
Fremtiden inden for apoteker
®
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Enkelt design på webportalen vCloud
For flere oplysninger kontakt:
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e-mail: henrik.walter@bd.com

Rowa® Technologies
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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,
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Svært men lærerigt år

Det har været et vanskeligt år for apotekerne i Danmark, og det er vigtigt at tage
ved lære af erfaringerne i indsatsen for en
mere stabil apotekssektor, lød det i bestyrelsens beretning
Af Peter Starup

D

a formand i Danmarks Apotekerforening Anne Kahns tog ordet med bestyrelsens beretning på årets generalforsamling, kunne både hun
og de fremmødte apotekere se tilbage på et historisk
turbulent år. Det kan især ses i tallene for nye apoteker.
”Der er kommet 117 nye enheder siden apotekerloven. Og det er en stigning på 38 procent. Det
overstiger langt alle forventninger,” lød konklusionen i bestyrelsens beretning.
Formanden slog i beretningen til lyd for, at det er
vigtigt at tage ved lære af de erfaringer, som kommer med de store forandringer. Det gælder både det
enkelte apotek og sektoren som helhed.
”Verden er i konstant forandring, og hvis vi ikke
udvikler os, og hvis vi ikke gør det godt nok, så bliver vi løbet over ende. Det gælder det enkelte apotek og sektoren som helhed,” sagde Anne Kahns.

Her løftede formanden sløret for lidt af det, der
kom til at fylde meget i bestyrelsens planer (se de
næste sider), nemlig hvordan foreningen bedst løbende tilpasser sig i arbejdet for medlemmerne. Bestyrelsen har blandt andet brugt hovedmøderne op
til generalforsamlingen til at samle viden blandt
medlemmerne om, hvilke behov den nye situation
medfører.
”Vi skal hver især fokusere på vores egen forret-
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for apotekerne

”

Verden er i konstant forandring, og hvis vi ikke

udvikler os, og hvis vi ikke gør det godt nok, så
bliver vi løbet over ende. Det gælder det enkelte
apotek og sektoren som helhed.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

>
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ning i den nuværende situation. Ellers er vi dårlige
forretningsfolk. Og foreningen skal fokusere på,
hvad den kan gøre for at styrke vores forretning,”
sagde Anne Kahns.

Vigtige kampe
Beretningen var præget af flere kampe på medicinområdet. En af de mest alvorlige var regeringens beslutning om at tillade selvvalg i detailhandlen. Beslutningen blev truffet på trods af modstand fra en
bred vifte af faggrupper, herunder lægerne, Giftlinjen og Ældre Sagen.
”Der var ingen fortalere – ud over de parter, som
har en økonomisk interesse i selvvalg,” sagde Anne
Kahns.
Den nye vagtordning har også været genstand for
en del tovtrækkeri om at få en brugbar løsning på
plads, efter det stod klart, at Folketinget fastholdt
besparelsen på 17 mio. kr. Men bestyrelsen understregede i beretningen, at der fortsat er et stærkt fokus på ordningen.
”Vi skal arbejde hårdt for at sikre, at ingen apoteker pålægges en vagtforpligtelse, som de ikke kan
løfte. Og det er, uanset om det handler om rekrutteringsproblemer eller økonomiske hensyn,” sagde
formanden.
Konkurrencemyndighedernes rapport om grossistleddet var også en af de vigtige kampe i det forgangne år. Rapporten skulle handle om grossistleddet,
men konkurrencemyndighederne endte alligevel
med at fokusere på deres ønske om en liberalisering

af apotekssektoren. Det kom dog ikke som en stor
overraskelse.
”Rådets logik var: Der er problemer med konkurrencen i grossistleddet. Derfor betaler danskerne for
meget for deres medicin. Og det løser vi ved at liberalisere apotekssektoren,” sagde Anne Kahns.
Foreningen gik meget kraftigt i rette med blandt
andet de fejlagtige antagelser om den forventede
prisudvikling, både i medierne og i direkte kontakt
med ministeriet.
”Den korte version er, at sundhedsministeren –
som på det tidspunkt hed Sophie Løhde – på dagen
helt afviste overvejelserne. Og det skete trods et
tungt pres fra blandt andet konkurrencemyndighederne og Forbrugerrådet. Efterfølgende har hendes
afløser på posten, Ellen Trane Nørby, i et samråd også afvist konkurrencemyndighederne blankt,” sagde
formanden.

Ros for højt aktivitetsniveau
Bestyrelsen roste også medlemmerne både for et
højt aktivitetsniveau og for at være gode til at gøre
opmærksom på aktiviteterne.
”Når man følger med i de daglige presseklip, så
står det klart, at der er et højt aktivitetsniveau på
apotekerne: rygestop, vores kampagneaktiviteter for
nylig om huden, samarbejder med lokale afdelinger
af patientorganisationer, influenzavaccinationer og
meget mere. Apoteket står klart i lokalsamfundet
som en del af sundhedssektoren,” sagde Anne
Kahns.
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I pauserne var der tid
til snak apotekerne
imellem.

>
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Apotekerne skal sikres mere
Det kommende år skal på en række områder bruges til at ruste apotekerne bedre til
de hårdere vilkår, som er fulgt med den nye
apotekerlov. Det slog formand Anne Kahns
fast i sin tale om bestyrelsens planer.
Af Peter Starup

”

Foreningen står over for nogle vigtige kampe,
som kan bevæge vores økonomi i en mere sikker retning og i særdeleshed en mere stabil retning,” sagde Anne Kahns, formand i Danmarks
Apotekerforening, i sin tale om bestyrelsens planer
for det kommende år.
Budskabet indkapsler mange af de udfordringer,
som bestyrelsen lagde ud for medlemmerne i talen.
Økonomien er i sig selv en udfordring, som bestyrelsen har fokus på. Derudover vejer det tungt, at
det skal sikres, at sekretariatet er gearet til den nye
virkelighed, apotekerne står i.

Rammerne passer ikke til virkeligheden
Derfor er forhandlingerne om den næste bruttoavanceaftale et af de vigtigste pejlemærker det kommende år, fremgik det.
”Vi kommer ikke uden om, at vi har dårligere
økonomiske udsigter, end vi har været vant til de
sidste tre år. Ikke bare i forhold til pres fra konkurrenter, men også meget kontant i form af en nedsat
lægemiddelavance som følge af overskridelserne i
de seneste tre år,” sagde Anne Kahns.
Udviklingen i sektoren betyder, at virkeligheden
ikke længere hænger sammen med den økonomiske
model, sektoren er styret efter, mener bestyrelsen.
Apotekernes høje aktivitetsniveau i form af mange
nye enheder, længere åbningstider og en ny ydelse
som medicinsamtale belaster apotekernes økonomi,
samtidig med at der bliver skåret i den økonomiske
ramme. I den model er det svært at se, hvordan
apotekerne fortsat skal løfte så stor en samfundsopgave som i dag.
”Vi må sande, at den stramme økonomiske ram-

mestyring ikke hænger sammen med stigende omkostninger som følge af friere etableringsadgang,”
sagde formanden, som vil gøre de ændrede vilkår til
omdrejningspunktet for de næste bruttoavanceforhandlinger.
”Derfor kommer de næste bruttoavanceforhandlinger ikke til at blive, som de plejer. De kommer ikke til at handle om, hvordan vi skruer på håndtagene. De næste bruttoavanceforhandlinger kommer
til at handle om, at vi skal skrue på selve modellen,”
sagde formanden.

Sektoren skal følge med virkeligheden
Talen understregede det faktum, som hele sektoren
kan nikke genkendende til: At det er blevet vanskeligere og ikke mindst mere utrygt at være apoteker.
Men den indbyrdes konkurrence skal kunne rummes i sektoren, mener bestyrelsen.
”Så er det jo nemt at nå til den konklusion, at nu
er det alles kamp mod alle. At vi ikke kan bruge fællesskabet til noget længere. Men intet kunne være
mere forkert. Af de mange veje, vi kan gå, der er det
kun fællesskabet, som kan sikre en sund og stabil
økonomi og sikre os mod de endnu større farer, som
truer os udefra,” sagde Anne Kahns.
Bestyrelsen henviste både til de store forandringer, sektoren står midt i, og til de mange kritiske røster, som stadig findes på trods af en apotekerlov,
som i høj grad har sluppet konkurrencen mellem
apotekerne fri. Samlet set er sektoren i en situation,
som adskiller sig markant fra noget, der er set før.
”Derfor er vi kommet til et punkt, hvor det er helt
naturligt at tage foreningens arbejde op til genovervejelse. Sekretariatet udfører et stort arbejde for at
varetage vores interesser på bedst mulig vis, men situationen har ændret sig radikalt. Og derfor er det
naturligt, at vi stiller skarpt på, om sekretariatet på
alle områder er indrettet helt præcist til de forandringer, vi er midt i,” sagde formanden.
Bestyrelsen fremlagde en detaljeret plan for, hvordan sekretariatets arbejde skal gennemgås med en
høj grad af involvering af medlemmerne og med
ekstern hjælp til at gennemføre forskellige analyser
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stabile rammer
af sekretariatet. Det skal munde ud i et oplæg fra bestyrelsen, som skal drøftes blandt medlemmerne.
”Bestyrelsens oplæg præsenteres på efterårets apotekerkonference sammen med resultaterne af de
gennemførte undersøgelser. Og formålet er at opnå
en bred debat om, hvordan foreningen bevarer en
stærk brancheorganisation, der har fokus på de rigtige aktiviteter. Konferencen tilrettelægges på en
måde, så emnerne diskuteres dybdegående blandt
medlemmerne i mindre grupper, og så bestyrelsen
efter debatten står med meget klare medlemstilkendegivelser om den ønskede udvikling,” sagde Anne
Kahns.
Hun lagde ikke skjul på, at hun ser evnen til at
navigere i de store forandringer som afgørende for
sektorens fremtid.
”Det er et stort arbejde, og der skal måske træffes
store beslutninger for at give os og vores forening
de bedste forudsætninger. Abraham Lincoln sagde
engang, at den bedste måde at forudsige fremtiden
på, det er ved at skabe den. Og det er store ord fra
en stor mand. Men vi skal ikke være bange for at
skabe vores egen fremtid og turde sige, hvilken retning vi vil bevæge os i. Ellers, så ender vi som en
brik i andres fremtidsscenarier,” sagde formanden.

”

Af de mange veje, vi kan gå, der er det kun fællesskabet,

som kan sikre en sund og stabil økonomi og sikre os mod de
endnu større farer, som truer os udefra.”

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

>
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Bestyrelsen stiller skarpt
på foreningens retning
Gør Apotekerforeningen det rigtige, og
hvad skal foreningen fremover tilbyde
medlemmerne? Bestyrelsen har sat en
proces i gang, som skal besvare netop de
spørgsmål. Spørgsmålene var også til debat
på generalforsamlingen
Af Jacob Haaning Andersen

A

potekerforeningens retning fyldte godt i både bestyrelsens beretning og i bestyrelsens
planer, og der var også et forslag fra fire apotekere
om at iværksætte en ekstern virksomhedsanalyse af
foreningen. Analysen skulle blandt andet give svar
på, om foreningen er gearet til at levere den lobbyindsats og de presseresultater, som man kan forvente af en stærk brancheorganisation.
”Går vi den rigtige vej? Yder Danmarks Apotekerforening en service, som medlemmerne kan se giver
værdi i deres hverdag? Sender vi de korrekte politiske signaler? Har vi fingeren på pulsen politisk, og
er forhandlingerne med politikerne i overensstemmelse med medlemmernes ønsker? Vi har en rigtig
flot strategi, men med de ændrede spilleregler, så er
der måske brug for nogle justeringer. Ja, helt simpelt, så ønsker vi en tilpasning til de nye spilleregler,” sagde apoteker på Nørresundby Apotek Rikke
Holm Løvaas på vegne af de fire apotekere.
Formand Anne Kahns forklarede, at man i bestyrelsen er enig i, at der skal kigges på foreningens retning, og at bestyrelsen selv er i gang med et større
arbejde hermed. Dette arbejde munder ud i en stor

”

medlemsdebat på Apotekerkonferencen, der kommer til at dreje sig om, hvilke ønsker medlemmerne
har til deres forening. Bestyrelsen har dog valgt en
anden metode, end den de fire apotekere lagde op
til. De fire apotekere foreslog, at der skulle nedsættes et udvalg af apoteker parallelt med bestyrelsen.
”Det er umisforståeligt, at bestyrelsen ikke har
kunnet acceptere en proces, hvor man vil sætte bestyrelsen uden for indflydelse. Vi mener ikke, det er
i tråd med et gennemsigtigt foreningsdemokrati. Vi
mener ikke, at en bestyrelse kan acceptere et forslag
om, at der gennemføres en virksomhedsanalyse af
foreningen hen over den generalforsamlingsvalgte
bestyrelse og så med en ’alternativ bestyrelse’ som
følgegruppe,” sagde Anne Kahns fra talerstolen.
Inden da havde Rikke Holm Løvaas dog på vegne
af de fire apotekere valgt at trække forslaget tilbage.
”Da det aldrig har været vores hensigt at lave ballade eller være rebeller, men vores hensigt at stille
nogle spørgsmål, som bestyrelsen opfordrede os alle
sammen til, så vælger vi på den baggrund at trække
vores forslag tilbage,” sagde Rikke Holm Løvaas.
”Vi mener, der i realiteten har været tale om et
mistillidsvotum. Og det er også derfor, at vi har
meldt ud, at det vil have den konsekvens, at hvis
forslaget blev vedtaget, så havde en samlet bestyrelse besluttet at træde af. Det skal også stå klart her i
dag, at bestyrelsen er optaget af at sikre, at vi har en
forening og et sekretariat, som matcher de udfordringer og udviklingsønsker, som vi som medlemmer står over for,” sagde Anne Kahns fra talerstolen,
efter at Rikke Holm Løvaas havde trukket forslaget
tilbage.

Det skal også stå klart her i dag, at bestyrelsen er optaget af at sikre,

at vi har en forening og et sekretariat, som matcher de udfordringer og
udviklingsønsker, som vi som medlemmer står over for.”

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening”
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Genvalgt:
Fortsat behov for dialog og fællesskab
Formand Anne Kahns blev genvalgt på
årets generalforsamling uden modkandidater
Af Jacob Haaning Andersen

”Kære kollegaer. Tak for valget.”
Med de ord indledte Anne Kahns sin anden periode
som formand for Apotekerforeningen.
Anne Kahns blev valgt uden modkandidater, og i
hendes første tale som genvalgt formand startede
hun med at slå fast, at hendes første tre år som formand har budt på store udfordringer både for hende selv og for apotekerne. Apotekerne er blevet konkurrenter, og er der så stadig plads til fællesskabet?
I den nye konkurrencesituation er det vigtigt, at
apotekerne fortsat kan tale åbent om sektorens ud-

fordringer og muligheder, og at apotekerne kan påvirke foreningens retning. Ønsket om fællesskab og
en god dialog mellem bestyrelsen og Apotekerforeningens medlemmer er et tema, som står højt på
formandens huskeseddel for hendes anden valgperiode – ligesom det gjorde igennem hendes første tre
år på posten.
”Jeg vil ikke tillade, at kommercielle eller politiske
interesser får held med at ødelægge det, som vi har
bygget op. Og derfor vil jeg gerne fortsætte den dialog, jeg har arbejdet på fra min første dag som formand. Også med jer, som jeg ikke altid er helt enig
med. Og med dem af jer, som jeg altid er helt uenig
med. Vores evne til at snakke sammen indbyrdes er
afgørende for vores evne til at tale med en fælles
stemme udadtil. Og vores fælles stemme er afgørende for vores styrke til at stå imod de trusler, som
omgærder vores sektor,” sagde Anne Kahns.
Hun slog fast, at apotekerne står stærkest sammen.
”Selvom det kan være nærliggende at tro, at verden var enklere, hvis vi ikke skulle konkurrere med
naboen, og at vi derfor lige så godt kan klippe båndene til fællesskabet, så er det faktisk netop nu, der
for alvor er behov for et stærkt fællesskab,” sagde
Anne Kahns. Hun sluttede af med at understrege, at
der ikke er nogen modsætning mellem at have fokus på fagligheden og have fokus på forretningen.
Dialogen i sektoren er også vigtig for at sikre, at de
to ben går sammen i den rigtige retning.
”Vores faglighed og vores forretning er uløseligt
bundet sammen. Og vi har gennem årtier fået mulighed for at bygge vores helt unikke sektor op på
grund af vores faglighed, og på det grundlag har vi
skabt en stærk forretning. Så mit budskab til jer her
i dag, det er: jeg vil styrke begge dele. Fagligheden
og forretningen er det stærke fundament, som kan
føre os videre. Men kun når vi bliver ved med at tage den dialog, som afdækker, hvor vores behov ligger – for sektoren og for hver enkelt af os som apo>
tekere.”
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Valg til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Bent Halling-Sørensen
valgte ikke at genopstille til Apotekerforeningens bestyrelse efter sin første valgperiode på tre år. To ny kandidater meldte sig
på banen for at overtage hans plads i bestyrelsen. Stemmerne bliver talt op i starten af
juni, efter dette blad er sendt til tryk

M

ens ingen kandidater stillede op mod formand Anne Kahns til valget af formandsposten, var der kampvalg mellem to nye kandidater til
den ene ledige bestyrelsespost. Bent Halling-Sørensen havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen,
men stillede op som suppleant. Lars Lundager Walmar stillede op både som bestyrelsesmedlem og som
suppleant. Her kan du læse små udpluk fra kandidaternes taler.

Af Jacob Haaning Andersen

Kandidater til bestyrelsen:
Ole Lystrup Iversen, Løve Apotek
Nykøbing F.

Lars Lundager Walmar, Hadsund Apotek
”Det, der optager os, er jo den her udvikling i sektoren: den nedadgående avance og den stigende ulighed i indtjening.
Og alle har en holdning til situationen og udviklingen, og der er meget forskel på, hvordan man ser
det, lidt efter hvordan ens bevilling ser ud. I går var
der en, der fortalte mig, at det i øjeblikket går særligt hårdt ud over apotekerne i de store byer, da de
jo får øget konkurrence, og det sker jo ikke ude på
landet. Nej, tænkte jeg, det er jo meget, meget sjældent, at der er nogen, der røver fattiggården.
Der er forskel på vores bevillinger, og de bliver absolut ikke mindre. De bliver større, og derfor er det
vigtigere end nogensinde – synes jeg – at alle typer
af bevillinger er nogenlunde ligeligt repræsenteret i
bestyrelsen, hvis foreningen fortsat skal kunne rumme alle apotekere her i landet.”

”Jeg står her i dag, fordi jeg brænder for at gøre en
forskel. For jer, for vores kunder, for vores medarbejdere – egentlig for hele Danmarks befolkning. Dem
af jer, der kender mig, ved, at jeg brænder for udviklingen af vores sektor. Tiden er den rette for mig til
at give mit bidrag tilbage.
Jeg vil arbejde for, at vi skal have nogle flere sundhedsydelser på apoteket. Det var noget af det, jeg
arbejdede for, da jeg sad som næstformand i Pharmadanmark. Det er også noget af det, jeg arbejder
for til daglig som apoteker.
Jeg vil arbejde målrettet på at bibeholde foreningen som en brancheforening, der samler os på tværs
af kæde- og grossistvalg, og som samler os i den
øgede konkurrencesituation, vi står i i dag.”
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Suppleanter til bestyrelsen:
Mads Haaning, Sorø Apotek
”Jeg ser meget pragmatisk på vores fællesskab og
fællesfølelse. Jeg ved godt, det er til debat i dag,
men jeg tror, det er rigtigt, rigtigt vigtigt, at vi
fokuserer på at sige: hvad er det for nogle ting, som
vi kan være enige om at være fælles om? Og så
bruger energien på de ting, og så lader de andre ting
ligge.
Det er den pragmatiske tilgang, jeg har til fællesskab, og jeg er sikker på, vi også har en masse ting
som apotekere her, vi fortsat har interesse om at være fælles om. Og det ligger mig nært at fokusere på
de ting.”

Bent Halling-Sørensen, København
Apoteket Rosen
”Det her er jo lidt en aftrædelsestale, fordi jeg jo lige
har været tre år i bestyrelsen og har besluttet mig
for en timeout. En timeout forstået på den måde, at
jeg ikke kan love, at jeg aldrig stiller op igen, men
jeg synes, det er en god ide en gang imellem, når
man har taget en treårig periode, så at evaluere lidt
på ens indsats, og det har jeg tænkt mig at gøre det
kommende år og så overveje genopstilling næste år.
Så det kan I godt forvente jer.” n

Anders Kretzschmar, Apotekerforeningens administrerende direktør, fremlagde foreningens årsrapport og budgettet for 2017.

>
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Apotekerne i medierne
Som apotekernes talerør er det vigtigt for

apotekerne gør. Se her tre eksempler på

Apotekerforeningen at komme til orde i

medieklip fra maj

medierne og fortælle om den forskel,

Billig medicin
Både TV AVISEN, Radioavisen og dr.dk bragte historien om, at danskerne over de sidste 10 år har haft
glæde af store prisfald på receptmedicin. Prisfaldet
skyldes blandt andet patentudløb, og at apotekerne
tilbyder borgerne den billigste kopi.
”Når patenterne udløber på originalmedicin, så
kommer kopiproducenterne på markedet med nogle meget billige kopier, som indebærer prisfald på
op til 95 procent,” sagde analysechef i Apotekerforeningen Per Nielsen til Danmarks Radio.

Tilskudsregler bør ændres
En lang række medier bragte historien om, at mange går forgæves efter deres medicin på grund af pengenød. Historien startede i Politiken, men spredte
sig hurtigt til blandt andet Radioavisen, Ritzau og
TV 2 NEWS. Reglerne om medicintilskud fik en stor
del af skylden for problemet.
”For nogle borgere er det altså voldsomt at gå fra
et tilskud på 85 procent af medicinregningen til ingenting, når det nye tilskudsår starter, og dertil
kommer hyppige prisændringer, som ikke gør det
lettere at regne ud, hvor meget man selv skal betale.
Derfor mener vi, at systemet skal laves om, for vi er
nødt til at erkende, at der
er en stor gruppe borgere i
dette land, for hvem 950
kroner kan være en
uoverstigelig forhindring,” sagde Anne
Kahns, formand for
Apotekerforeningen, til
Politiken.

Debat: Husk apoteket i
det nære sundhedsvæsen
De velmente ord om forebyggelse i sundhedsvæsenet kræver mod og vilje, hvis de skal fungere i praksis. Det kræver, at vi er villige til at tænke ud af boksen, gribe de gode idéer og samarbejde på tværs af
faggrænser. Det fortalte apotekerformand Anne
Kahns i et debatindlæg i Jyllands-Posten.
”På apoteket møder vi 94 procent af alle danskere
i løbet af et
år. Det er derfor også helt
oplagt at bruge vores åbne
dør, når linjerne til
fremtidens
sundhedsvæsen skal lægges. Vi har stor medicinfaglig viden. Vores uddannelse handler om medicin og dens indvirkning på kroppen, og vores erfaring bygger på
daglig dialog med både raske og syge borgere,” skrev
formanden. n
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Kort nyt
Regeringen advares mod lavt vækstmål på sundhedsområdet
Regeringens mål om en generel
offentlig årlig vækst på kun 0,3
procent er urealistisk for sundhedsvæsnets vedkommende, lyder det fra KORA-ekspert.
Ifølge Altinget lyder der advarsler til regeringens mål for væksten
i den offentlige sektor, som finansminister Kristian Jensen
fremlagde som en del af regeringens økonomiske 2025-plan.
Den overordnede økonomiske
plan indeholder blandt andet
målsætningen om en gennemsnitlig årlig vækst i det offentlige
forbrug på kun 0,3 procent.
Professor i sundhedsøkonomi
hos Kora, Jakob Kjellberg, vurde-

rer, at smertegrænsen for at kunne holde sundhedsvæsenet kørende i den kvalitet, som man har i
dag, i stedet ligger på lidt over én
procent i årlig udgiftsvækst.
”Det er ikke realistisk i flere år
at holde en væksten i sundsvæsnet på under én procent,” siger
Jacob Kjellberg til Altinget.
Regeringens understreger i sit
2025-udspil, at vækstmålet netop
er et gennemsnit. Finansminister
Kristian Jensen (V) ville dog efter
fremlæggelsen ikke direkte løfte
sløret for, om sundhedsområdet
vil få tildelt en større økonomisk
vækst end andre offentlige områder.

”Væksten på 0,3 procent skal ikke
nødvendigvis fordeles jævnt ud.
Nogle områder vil få en lavere
vækst end 0,3, og andre vil komme til at ligge højere,” siger Kristian Jensen til Altinget.
Hvilke områder regeringen økonomisk vil prioritere højere, vil finansministeren først løfte sløret
for, når regeringen fremlægger sit
forslag til finanslov i sensommeren.
”Men jeg vil gerne henvise til,
at vi i både 2015 og i 2016 markant har prioriteret sundhedsområdet økonomisk,” siger Kristian
Jensen.

Danskerne vil holde unge væk fra cigaretter og alkohol
85 procent af danskerne vil have
en røgfri generation i 2030. Danskerne er indstillet på at tage det
hårde skyts i brug for at få unge
til at kvitte tobakken og skære
ned på alkoholen.
To ud af tre danskere vil forbyde
rygning på legepladser og i biler,
hvis der er børn med som passagerer. Et stort flertal på tværs af
samtlige politiske partier går ind
for hårde straffe og strengere kontrol med butikker, der sælger tobak og alkohol til unge. Halvdelen af danskerne vil hæve aldersgrænsen for køb af øl og vin til 18
år.
Danskerne vil også have folkeskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser til at påtage sig
et særligt ansvar over for unge for
at forebygge rygning og for meget

18
ALKOHOL
TOBAK

Unge på 16 må i dag gerne købe øl og vin, men
halvdelen af danskerne vil hæve aldersgrænsen
til 18 år.

alkohol. Unge skal være mindst
18 år for at købe alkohol i fredagsbarer. Rygning skal forbydes på
blandt andet tekniske skoler. Og
hele 85 procent af danskerne støtter regeringens målsætning om
en røgfri generation i 2030, så in-

gen børn og unge ryger til den
tid.
Det viser rapport om forebyggelse, som Mandag Morgen har
udført i samarbejde med TrygFonden.
Sundhedsminister Ellen Trane
Nørby (V) glæder sig over, at så
mange danskere støtter op om regeringens målsætning om en røgfri generation i 2030.
”Det mål kan nås, hvis mange
kan og vil bidrage. Det handler
blandt andet om, at alle parter tager ejerskab og ansvar. Forældre
skal tage ansvar for deres børn.
Skoleledere skal tage ansvar for
røgfrie skolemiljøer. Og selvfølgelig skal butikkerne tage ansvar for
at kræve ID, når børn og unge vil
købe cigaretter,” siger hun til
Ugebrevet Mandag Morgen.

29

30

FARMACI 06 | JUNI 2017 | NAVNESTOF

Navnestof
Apoteksfilial oprettet
Viborg Svane Apotek: Pr. 1. juni 2017 åbnedes
ny filial under navnet Viborg Rådhus Apotek.

28. juli 2017: Apoteker Lene Landsgrav,
Fredericia Løve Apotek

60 år
Ændring af udsalg til apoteksfilial
Nørre Nebel Apotek: Pr. 22. maj 2017 ændredes
Oksbøl Apoteksudsalg til Oksbøl Apotek.
Randers Jernbane Apotek: Pr. 1. juni 2017
ændredes Langå Apoteksudsalg til Langå Apotek

Apoteksudnævnelser
Vejle Gorms Apotek: Jonas Grønskov
den 29. maj 2017.

15. juni 2017: Apoteker Hanna Magnussen,
Marstal Apotek
15. juni 2017: Apoteker Niels-Philip Søgaard,
Slagelse Rådhusapoteket
19. juli 2017: Apoteker Annette Brasen,
Kalundborg Svane Apotek
29. juli 2017: Apoteker Lene Lorentzen,
Stenløse Apotek

70 år
Virum Apotek: Bent Halling-Sørensen,
København Apoteket Rosen, den 29. maj 2017.

15. juni 2017: Apoteker Jens Hardy Madsen,
København Christianshavns Apotek

Fødselsdage
50 år

Dødsfald

11. juli 2017: Apoteker Tatyana Mikkelsen,
Kjellerup Apotek

Apoteker Søren Carsten Brinth,
Vejle Gorms Apotek, er død den 5. maj 2017.

19. juli 2017: Apoteker Majid Sairafianpour,
København Nørrebro Apotek
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Mindeord: Søren Carsten Brinth
Af Klaus Christiansen, apoteker på Brædstrup Apotek
Søren Carsten Brinth, apoteker på Vejle Gorms Apotek, afgik ved døden 5. maj 2017 i en alder af kun
66 år. Han døde på grund af hjerteproblemer, som
han havde lidt af i en længere periode.
Som person var han meget privat og fåmælt. Når
han talte, var det til gengæld værd at lytte efter.
Han var begavet og havde en underfundig humor.
Udover at være vellidt og højt respekteret blandt

kolleger var han også vennernes ven. Hans venner
vidste, at han altid var der for dem.
Søren var en ægte livsnyder. Han holdt af at lave
gourmetmad til sine gæster og var velbevandret i
vin og whisky. Sørens helt store passion var at rejse
sammen med sin hustru Susanne Brinth. De elskede
at tage på krydstogter og besøge lande verden over.
Søren efterlader sig sin hustru og to voksne sønner.
Æret være hans minde.

Kort nyt
Anne Kahns: Glædeligt at der er hjælp på vej til borgere,
der ikke kan betale deres medicin
Apotekernes formand Anne
Kahns glæder sig over, at et bredt
flertal vil se på reglerne for medicintilskud, efter en undersøgelse
fra Danmarks Apotekerforening
viste, at mange ikke har råd til
deres medicin. Men hun vil også
holde nøje øje med, om der kommer en brugbar løsning.
”Det tegner rigtig godt, at der
er bred politisk enighed om at
hjælpe dem, der ikke har råd til
deres medicin, og som ikke falder
ind under henstandsordningen.
Nu vil vi følge meget nøje med i
hvilken løsning, partierne når

frem til. Jeg håber, politikerne vil
bruge det forslag, vi allerede har
spillet ind, og som kan gøre en
reel forskel for de borgere, som er
ramt,” siger Anne Kahns.
Enkelte borgere kan få hjælp i
form af en henstandsordning,
men den dækker kun 2,5 procent
af medicinbrugerne. Derfor er der
brug andre løsninger, lyder det
fra apotekernes formand. Hun
understreger, at problemet ikke
bare går ud over de borgere, som
ikke kan betale deres medicin.
”Når en borger ikke får den behandling, som en læge har vurde-

ret, at der er brug for, så går det
selvfølgelig ud over den enkelte.
Og selvfølgelig skal alle kunne få
den behandling, de har brug for.
Men der er også et samfundsperspektiv. Når man ikke får den
nødvendige behandling, rammer
problemerne os alle. Sygedage,
flere lægebesøg, indlæggelser og
andre afledte konsekvenser af
den manglende behandling efterlader også en regning til samfundet. Derfor er det i alles interesse
at finde den bedst mulige løsning,” siger Anne Kahns.
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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.
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Hvis du vil stoppe,
skal du vide, hvor du skal starte.

