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Kursusfakta

Find mulighederne for at optimere apotekets økonomi.

NIVEAU
Specialiserede

Vi skifter mellem oplæg fra underviseren, opgaver og diskussioner. Vi arbejder med cases og
eksempler, som du kan overføre til dit eget apotek. Der bliver udelukkende brugt eksempler
fra modelapoteker. Det betyder, at du ikke på noget tidspunkt skal dele tal fra dit apotek.

FORMAT
Heldagskursus
PRIS I ÅR
3.100 kr. ekskl. moms

Kurset indgår i forløbet om apoteksøkonomi. Du kan sagtens vælge at tage kurset uden at
følge forløbet.

Følger du forløbet om apoteksøkonomi, så bestemmer du selv, i hvilken rækkefølge du vil tage
de enkelte kurser.

Hvis du ønsker at løse den individuelle afsluttende opgave, skal du bruge elementerne fra
dette kursus i din opgave.

Kursusleder, Chefkonsulent Karsten Riis, Danmarks Apotekerforening

Tilmeld dig nyhedsbrev, så får du straks besked, når
kurset oprettes

Har du spørgsmål til
kurset?
Kontakt
Kursussekretær
Jeanette Frandsen
+45 48 20 62 71

jf@pharmakon.dk

Målgruppe
Apotekere, farmaceuter og farmakonomer.
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Dit udbytte

Din virksomheds udbytte

Du kender og kan bruge vigtige værktøjer til at optimere
apotekets økonomi.
Du lærer at analysere og beregne, hvor apoteket kan tjene
penge, og hvor pengene kan forsvinde hen
Du lærer at læse apotekets regnskab og at udpege vigtige
nøgletal
Du lærer om mulighederne for at forbedre apotekets
økonomi
Du lærer, hvordan du beregner og beslutter hvilke
forandringer, der kan betale sig.

Apotekeren får en sparringspartner ved økonomiske
forhold
Apoteket får nye øjne på regnskabet
Apoteket får inspiration til at forbedre apotekets økonomi.

Kursusagenda
Vi arbejder med
Værktøjer til at analysere og beregne
- de områder, hvor apoteket tjener penge
- de områder, hvor pengene kan forsvinde hen
Muligheder for at forbedre apotekets økonomi
At bruge statistikværktøjet Apostat
Hvordan du læser apotekets regnskab
Hvilke nøgletal, du skal kigge på
Hvordan du beregner og beslutter, hvilke forandringer der kan betale sig.
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Pharmakon a/s

Milnersvej 42, 3400 Hillerød

+45 48 20 60 00

info@pharmakon.dk

