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Et kig ind i fremtiden på netværksmødet
Netværk for Udvikling af Apotekspraksis holdt netværksmøde fredag den 16. november med 25
deltagere i Mærsk Tårnet på Københavns Universitet. Temaet på netværksmødet var: ”Hvor er
apotekerne mon om 10 år?”. I e-mailen her kan du samle op på pointerne fra mødet.

Apoteket om 10 år
Det danske apotekslandskab er under forandring. Hvordan forholder vi os til det? Det gav udviklingschef på
Pharmakon, Charlotte Rossing, et bud på til netværksmødet.
”Vi er lige nu i en brydningstid, hvor der, inden for de kommende år, vil ske meget på apoteksområdet. På
apoteket har farmaceuter og farmakonomer altid arbejdet med teknologier - det skal vi fortsætte med,
selvom teknologierne nok er nogle andre end dem, vi kender i dag,” sagde Charlotte Rossing.
Her kan du se pointerne fra oplægget: https://www.pharmakon.dk/apotek-primaer-sundhedssektor/et-kigind-i-fremtiden-apoteket-om-10-aar/

Hvad vil apotekerne gerne arbejde med og udvikle i fremtiden?
På mødet blev der ved afstemning blandt de 25 fremmødte apotekere, farmaceuter og farmakonomer
udvalgt de tre idéer, der skal arbejdes videre med i netværket. Alle meldte sig på de projekter, de gerne
ville kontaktes af styregruppen om, når projekterne næste år kommer skridtet videre. De tre udvalgte
projektidéer var:
•
•
•

Udbredelse af medicinsamtaler
Implementering af rationel farmakoterapi
Udvikling af IT-systemer til opsamling af data.

Brug netværket aktivt
Der er nu 92 apoteker med i netværket.
Netværket kan give inspiration og sparring til projekter, der alle i sidste ende er med til at udvikle apoteket.
Netværket skal både være et rum for teoridrevne og praksisdrevne projekter. Og flere projekter i netværket
begynder nu at komme fra praksis har styregruppen med glæde konstateret.
Så brug netværket aktivt – det kommer både dig, netværket, apotekerne og i sidste ende patienterne til
gavn.

Projekter, der lige nu er i gang i netværket
•
•
•
•
•

Bedre medicinrådgivningssamtaler – et forskningspraksis-projekt
Farmaceuten som brobygger i sektorovergangen ved udskrivelse
Reduktion i langtidsbehandling med Protonpumpe-Hæmmere (PPI)
Informationssøgning før apoteksbesøg
Fra standard type 2-diabetes medicinering til kombinationsproduktet Xultophy.

Læs om projekterne her: https://www.pharmakon.dk/apotek-primaer-sundhedssektor/apoteksnetvaerk/
Vi opfordrer alle medlemmer til at anmode om at blive del af Facebookgruppen:
https://www.pharmakon.dk/apotek-primaer-sundhedssektor/apoteksnetvaerk/
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Lav meget gerne opslag om jeres projekter eller projektidéer derinde – både de projekter, som kommer fra
praksis, og de projekter som er teoridrevne.

Næste netværksmøde: ”Hvordan laver du projekt på dit apotek?”
Næste netværksmøde er lørdag den 19. januar kl. 9-12 på Comwell i Kolding lige inden
Apoteksfarmaceutkongressen 2019. Apotekere, farmakonomer og farmaceuter i netværket er alle meget
velkomne. Til mødet vil vi samle op på idéerne fra netværksmødet den 16. november, og vil drøfte, hvordan
I kan lave projekter ude på apoteket. Tilmelding til projektsekretær Kristin R. Primdahl,
paps@pharmakon.dk, tlf. 4820 6175.
Vi glæder os til at se jer!
PSSST! Er du med i netværket? Ellers skal apotekeren kontakte projektsekretær Kristin R. Primdahl på
paps@pharmakon.dk og tilmelde apoteket. Se mere på hjemmesiden: https://www.pharmakon.dk/apotekprimaer-sundhedssektor/apoteksnetvaerk/

