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 Netværk for udvikling af apotekspraksis - styregruppemøde 4. okt 

2017 

 Anton Pottegård, Charlotte Rossing, Lotte Stig Nørgaard Deltagere 

 Kristin R. Primdahl Referent 

 1. Referatet fra sidst 

2. Status på igangværende projekter 

3. Evt.    

 

Dagsorden 

1 Referatet fra sidst – ingen kommentarer  

2 Projekt til Netværksmødet d. 26. oktober 

AP – behov for en tidslinje 

CR – om godt og vel 14 dage 7 3 uger har vi netværksmødet og da skal pro-

jektet være så klar at det kan præsenteres. 

LSN – Hvorfor er det det her vi vil? Vi skal have argumenterne klar til mødet. 

Brug for individfeedback.  

CR – Hvilket menneske er det der går ind af døren, hvilken information har 

kunden allerede når de kommer ind af døren. I skranken skal rådgivningen 

tage udgangspunkt i den information de allerede har indhentet. 

AP – Opsamling af praksiserfaringer. 

 

Vi skriver videre på projektbeskrivelse/inklusionskriterierne og sender den 

rundt til kommentering til styregruppen så vi er enige på dagen. 

Præsenterer det fælles. 

 

Rundt mødebord, arbejdende møde, vi snakker rundt om bordet. 

 

 

3 Anne’s Projekt 

Startede som et lille farmakonomprojekt, nu har det udviklet sig til et større 

projekt. 

Receptinterventioner – hvor stort er omfanget? Er det bare p-piller, en for-

nemmelse for hvad er det for et felt vi piller ved når vi snakker farmaceut 

udlevering. 

Kunne man forestille sig at kunder begyndte at spekulere i at nemmere 

kunne få udleveret medicin på denne måde. AP – skal kunne registreres i 

FMK, skal betyde udelukkelse fra at få det igen indenfor et år. 

 

Vi skal give Anne feedback om hvad er det for informationer hun skal levere 

ind til netværket; Et tidsestimat, antal apoteker, ønske om mængde ind-

samlede recepter, baggrund, formål, metode, organisering, …  

Skal kunne tages med hjem til apoteket af deltagerne. 

Skal orienteres om projektet og så må Anne selv levere noget mere dybde 

gående efterfølgende. 

 

 

4 Planlægning af Netværksmødet d. 26. oktober 

Vi sender listen over apoteker i netværket til styregruppen 

Vi sender en opdateret dagsorden for netværksmøde 26. oktober. 

Lægger invitationen på LinkedIn – Styregruppen og medelmmer opfordres til 

at dele. 

 

Vi laver en showcase hjemmeside i løbet af efteråret hos Pharmakon.  

Omtale i Pharma af Netværket 
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Håber at vi kan få en med fra Farmakonomen, har været i Farmaci. 

LSN tager invitationen til Netværket med til vejlederdagene og pipper 2 ord 

om det. 

Ikke et mål i sig selv at alle apoteker i DK er med, det er et mål at de der er 

projekt interesserede er med. 

LSN sørger for at der bliver skrevet lidt i Fredag Formiddag – om 1½ uge. 

 

5 Evt. – intet nyt  

 


