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Generalforsamling og 
Apotekerkonference 
i Vejle

10 forslag skal 
sikre fremtidens 
rekruttering og 
fastholdelse

10
Nyt projekt klæder apotekerne 
på til mødet med borgere med 
svær overvægt

”  Det er meget frustrerende,  
 at jeg først og fremmest 
 bliver set som overvægtig”

Maibritt Schmidt, 
medlem af Adipositasforeningen

SIDE 20 

SIDE 14 



#06 J U N I  20226

N Y H E D E RN Y H E D E R

Hver fjerde indleverede pakning er uåbnet, 
viser de første registreringer af indleverede 

medicinrester på 20 apoteker.

Apoteker registrerer 
medicinrester

HVORFOR GÅR SÅ MEGET medicin til 
spilde? Det håber man at blive klogere 
på, når den igangværende optælling og 
analyse af de medicinrester, der indleve-
res på apotekerne, er tilendebragt.

20 apoteker medvirker til i en perio-
de at registrere den medicin, der ind-
leveres. Data skal indgå i efterfølgende 
analyse. Allerede nu kan man dog få et 
indtryk af, hvad der kendetegner de me-
dicinrester, der indleveres.

Et sneak peek på de første registrerin-
ger af 3.000 pakninger viser, at hver fjer-
de af de indleverede pakninger er uåb-
nede. Og over halvdelen af medicinen 
er ikke udløbet. I et spørgeskema svarer 

næsten halvdelen at borgerne, at medi-
cinen afleveres, fordi behandlingen ikke 
længere er relevant – for eksempel for-
di behandlingen er ændret af lægen, af-
sluttet eller på grund af oplevede bivirk-
ninger.

Indsamlingen er et led i arbejdet i Al-
liancen Stop Medicinspild, der består af 
Apotekerforeningen, Pharmadanmark, 
Gigtforeningen, Ældre Sagen og Læge-
foreningen.

De første resultater tager Apotekerfor-
eningen med til Folkemødet på Born-
holm, hvor Apoteltet er rammen om Al-
liancens debat ”Danmark På Piller”, der 
afholdes torsdag 15.30. 

Sælgere af Hus Forbi har i mere end 
to år kunnet gå ind på apoteket og 
hente medicin til sig selv og deres 
husdyr uden beregning. Det kan de 
fortsat – men det er fremover alene 
tilskudsberettiget medicin, som er 
omfattet af aftalen. 

Ordningen, der er resultatet af en 
aftale mellem Apotekerforeningen 
og Hus Forbi, er netop forlænget til 
og med november i år og i den for-
bindelse ændret, så det altså alene 
er sælgernes udgifter til tilskuds-
berettiget medicin, som Hus Forbis 
sekretariat refunderer. De ændrede 
regler har været gældende siden 
den 1. juni.

Udlevering af medicin kræver 
fremvisning af sælgerkort, som på 
bagsiden er mærket med ”Sundhed” 
og med udløbsdatoen 30. november 
2022.

Ordningen blev født under den 
første COVID-19-nedlukning af 
landet i foråret 2020. I starten var 
den finansieret af donationer, men 
sælgerne blev så glade for ordnin-
gen, at de besluttede at lade den 
være en fast del af de goder, som 
de får for de midler, de tjener på at 
sælge Hus Forbi.

Hus Forbi-aftale 
dækker nu kun 

tilskudsberettiget 
medicin

AFFALDSREGISTRERING. På mange af apotekerne er det farmaceutstuderende på 
studieophold, der foretager registreringen. Her er det Kubilay Turkyilmaz, der registrerer 
medicin indleveret på Vejle Gorms Apotek.
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