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NØGLEN TIL TANDSUNDHED 
OG VELVÆRE

STYRKER MUNDENS NATURLIGE FORSVAR

Vidste du, at der lever 100 milliarder 
bakterier i din mund? Det er lige så mange 

som der er stjerner i galaksen!
Når de gode bakterier blomstrer, kan de hindre de dårlige i at formere sig 
og  holde munden sund og naturligt beskyttet. 

ZENDIUM TANDPASTA:
VIDENSKAB OG NATUR I HARMONI

Et banebrydende videnskabeligt studie udført af Zendium 
dokumenterede, at tandpastaens unikke sammensætning med 
proteiner og enzymer påvirker de gode bakterier i munden 
positivt.*

Hvis du ønsker at fremme de gode bakterier og styrke mundens naturlige 
forsvar med enzymer og proteiner, skal du børste dine tænder med 
Zendium tandpasta. Hvis du ikke plejer at børste med Zendium, vil den i 
løbet af 14 uger øge antallet af gode bakterier og reducere de dårlige*, 
og dermed bekæmpe årsagerne til tandproblemer som huller, tandkøds- 
problemer og følsomhed på en naturlig måde.

Zendium udspringer af videnskaben og er inspireret af 
naturen, med naturlige enzymer og proteiner, som giver 
en naturlig beskyttet mund.

Hvis du har hørt begrebet ’naturlig sundhed’ – er du ikke alene om det. Det er blevet 
et modebegreb – og består ikke bare af naturlige ingredienser, men produkter som 
virker i harmoni med kroppen for at skabe overlegne resultater.

Dette gælder desuden for langt flere områder end hudpleje. Viden om 
mundhygiejne udvikler sig også hurtigt inden for naturlig sundhed.

Faktisk så hurtigt, at i følge branchens ledere, kan denne naturlige 
tilgang være løsningen, der holder vores mund sund og beskyttet 
mod årsagerne til tandsundhedsproblemer (såsom huller, tandkøds- 
problemer og følsomme tandhalse).

DE GODE BAKTERIER BESKYTTER MUNDEN

Vi ved allesammen, at de gode bakterier i tarmen hjælper den med at fungere,  
og beskytter den naturligt. Akkurat det samme sker i munden.

MED
NATURLIGE
ENZYMER &
PROTEINER

SVANEMÆRKET

*Refererer til bakteriearter, der har relation til tandkødssundhed, som ændredes signifikant efter 14 ugers klinisk studie med 102 forsøgspersoner.
**Zendium Classic, Fresh+White, Emalje Protect, Biogum og Cool Mint er Svanemærket.

**
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Vores nye udgangspunkt
Inden længe mødes vi til årets Apotekerkonference. Det gør vi hvert år i november, 
men derudover er der ikke meget, der er, som det plejer at være. Det kommer kon-
ferencens indhold til at afspejle.

Siden den nye apotekerlov trådte i kraft i 2015, er vores sektor forandret på så man-
ge måder, at det kan være svært at følge med. Se bare på vores Danmarkskort. Inden 
loven var der 312 apoteker i landet. Nu er der 447. Det brede flertal i Folketinget 
bag apotekerloven har i meget høj grad fået opfyldt ønsket om øget tilgængelighed 
og øget konkurrence - og om udvidede åbningstider, ny vagtordning, nye rene in-
ternet-apoteker og meget mere. 

Det er en udvikling, som påvirker stort set alle elementer af vores dagligdag. Derfor 
er det vigtigere end nogensinde, at vi er indrettet på den nye virkelighed. Det gæl-
der det enkelte apotek, sektoren som helhed og ikke mindst vores forening. Arbej-
det har været i gang længe, og nu samler vi trådene. Jeg tøver derfor heller ikke 
med at kalde årets Apotekerkonference for en af de vigtigste i sektorens historie.

Vi har på flere måder gennemlyst foreningens arbejde og os selv som sektor, og det 
er et godt udgangspunkt. Men vores nye viden er kun noget værd i det omfang, vi 
selv arbejder videre med det. Vi skal selv lægge en stor del af arbejdsindsatsen på 
Apotekerkonferencen.

Til gengæld får vi mere med hjem end nogensinde før. Vi skal lægge sporene for 
foreningens, sektorens og vores eget arbejde nu og i fremtiden. I sidste ende er det 
bestyrelsens ansvar at komme med et bud på, hvordan vi skaber en apotekssektor, 
som lever op til omverdenens forventninger, vores egne høje krav til os selv og vo-
res behov for en bæredygtig forretningsmodel og rammevilkår. Men det kan vi kun, 
hvis vi kender og kan tage højde for, hvordan vi hver især ser vores behov, udfor-
dringer og muligheder.

Opgaven er vanskelig men ikke umulig. Vores strategi definerer, hvad omverdenen 
kan forvente af os. På samme måde skal vi definere, hvad vi kan sammen, og hvor-
dan fællesskabet styrker os, også selv om fælles løsninger og sammenhold kan sy-
nes fjernt, når det primære fokus er skærpet konkurrence og sidste ende på overle-
velse.

I den situation skal vi holde fast i, at selve grundlaget for vores styrke og overlevelse 
netop er det, vi er fælles om. Vores faglighed og den stadige udvikling af vores fag-
lighed er fælles for os alle. Det skal være vores afsæt til at sikre, at vi alle siger farvel 
og på gensyn til hinanden efter Apotekerkonferencen med en klar fælles forståelse 
af mål og retning for vores sektor. 

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening
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Når håndkøbsmedicin fra nytår kommer til 

at stå side om side med almindelige daglig-

varer i detailhandlen, så kommer det til at 

påvirke kundernes adfærd, siger eksperter. 

Bekymrende, mener apotekernes formand, 

Anne Kahns 

Af Peter Starup

Der er ofte meget specifikke grunde til, at 
butikker er indrettet, som de er. Pla-

ceringen af varerne har stor betydning 
for vores indkøb, hvad enten det er mo-
detøj og parfume i stormagasinet eller 
morgenmad og køkkenrulle i supermar-
kedet. Jo dygtigere den forretningsdri-
vende er til at placere produkterne, jo mere 
køber den enkelte kunde. 

”Der er en del forskning i effekten af specifikke 
placeringer på blandt andet butikshylden. Vi ved 
for eksempel, at produkter placeret i øjenhøjde ofte-
re bliver set og købt af forbrugere,” siger Jacob Lund 

Orquin, lektor på Aarhus Universitet.
Derfor mener han også, at det kommer til at have 
en effekt, når håndkøbsmedicin fra nytår kommer 
ud på butikshylderne ved siden af de almindelige 
varer. Det gør en forskel, om medicinen står bag 
kasselinjen og skal udleveres af ekspedienten, eller 
om vi selv kan række ud og putte den i indkøbskur-
ven.

”Det påvirker med stor sandsynlighed forbrugere, 
når man ændrer på hvor nemt eller svært det er at 
tilgå en vare. Selv små ændringer som for eksempel 

at placere en vare uden for armslængde på 
hylden eller i køleskranken kan have en 

negativ effekt på salget,” siger Jacob 
Lund Orquin. 

Bekymrende udvikling

Danmarks Apotekerforening er ligesom 
en række andre aktører (se faktaboks) mod-

stander af muligheden for at sælge medicin på 
lige fod med almindelige dagligvarer og uden mu-
lighed for rådgivning i detailhandlen. Formand An-
ne Kahns opfordrer til at være meget opmærksom 
på eksperternes vurdering.

Selvvalg påvirker 
borgernes adfærd

Der er en del forskning i effekten af specifikke 

placeringer på blandt andet butikshylden. Vi ved 

for eksempel, at produkter placeret i øjenhøjde 

oftere bliver set og købt af forbrugere.”
Jacob Lund Orquin, lektor på Aarhus Universitet

SELVVALG

”
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”Der er ikke noget nyt i, at vi som forbrugere lader 
os påvirke. Det nye er, at vi giver mulighed for at 
påvirke kundernes valg af medicin på denne måde. 
Når vi holder op med at behandle medicin som no-
get særligt, så skaber vi også et indtryk af, at medi-
cin er harmløst på linje med almindelige dagligva-
rer. Det er en farlig tilgang til medicin,” siger hun.

Anne Kahns er især bekymret for medicin uden 
for apotekerne. På apoteket kommer borgeren fort-
sat forbi en farmaceut eller farmakonom, som kan 
tage en dialog om medicinen. I supermarkedet 
kommer medicinen i indkøbskurven og gennem 

kasseapparatet som alle andre varer.
”Vi ved fra tidligere undersøgelser, at mange tager 

fejl af, hvad de har behov for, når de køber hånd-
købsmedicin. De fejl er der ikke mulighed for at 
fange, når man køber medicin uden for apotekerne. 
En anden risiko er, at den håndkøbsmedicin, bor-
gerne køber, kan skabe problemer i forhold til den 
receptmedicin, som mange bruger,” siger hun.

Rykker frem i bevidstheden

Panderynkerne i Apotekerforeningen er ikke helt 
uden grund. Et scenarie, hvor mere medicin ryger i 
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indkøbsvognen i supermarkedet, er ikke usandsyn-
ligt, mener Flemming Birch fra konsulentfirmaet 
Birch og Birch. Han har i mange år arbejdet med og 
studeret, hvordan butikkernes indretning spiller 
sammen med forbrugernes vaner. Han har beskæfti-
get sig med både dagligvarebutikker og apoteker, og 
han vurderer, at forbrugerne kommer til at mærke 
den største forandring i supermarkederne. I super-
markederne betyder selvvalg, at forbrugeren selv 
kan tage varen på hylden.

”Jo mere du kan samle på et sted, jo mere oplever 
vi det som nemt. Og jo mere du selv har ad-
gang til varen, jo mere opfatter du det som 
nemt. Så der er flere ting her, der gør det 
nemmere at gå i supermarkedet. Vi kan 
ordne flere ting på en gang. Så jeg tror, 
det er en fordel for supermarkederne,” 
siger han.

Omvendt mener han ikke, at forbrugerne 
vil mærke en voldsom forskel på apoteket. Her 
kommer vi i forvejen primært efter medicinen.

”Nu kommer jeg til at stå ude ved hylden, hvor 
der måske er fire forskellige produkter, og så tager 
jeg det hele med op til disken, fordi jeg ikke ved, 
hvad for en, jeg skal tage. Og så er jeg lige vidt, 

bortset fra at apoteket skal rydde op efter mig,” si-
ger han.

Farlig glidebane

I Apotekerforeningen ser formand Anne Kahns ikke 
selvvalg som en isoleret begivenhed men som en 
del af en uheldig og paradoksal udvikling.

”På den ene side ser vi kampagner fra myndighe-
derne, som skal åbne borgernes øjne for, at medicin 
skal behandles med omtanke. Der har været fokus 
på farerne ved både håndkøbsmedicin og køb af 

medicin via internettet. På den anden side 
løsner vi langsomt op for adgangen til me-

dicin og signalerne omkring medicin. 
Det er helt ulogisk,” siger Anne Kahns.

Hun peger på eksempler som næses-
pray og nikotintyggegummi, som i man-

ge år har kunnet købes i supermarkeder 
og kiosker.

”Over halvdelen af dem, der bruger nikotin-
tyggegummi, bruger det langt ud over det anbefale-
de. Vi ved også, at der er mange, der bruger næses-
pray helt forkert, hvor de skader sig selv. Det er den 
sti, vi fortsætter ud af med selvvalg,” siger Anne 
Kahns. n

Selvvalg 

Loven om selvvalg er vedtaget af et bredt flertal i Fol-
ketinget trods bred modstand mod forslaget uden for 
Folketinget. Ændringerne betyder, at det fra nytår er 
tilladt at have en lang række lægemidler stående på 
hylderne i for eksempel supermarkeder sammen med 
almindelige varer. I dag står medicin bag kasselinjen 
og skal udleveres af ekspedienten.

Ud over de aktører, som har en kommerciel interes-
se i selvvalg, har opbakningen til ændringen været 

særdeles sparsom.
Sammen med Danmarks Apotekerforening har en 

række organisationer udtrykt bekymring for ændrin-
gerne. Det er blandt andre Forbrugerrådet, Dansk Sy-
geplejeråd, Ældre Sagen, Dansk Selskab for Patient-
sikkerhed, Lægeforeningen, Farmakonomforeningen, 
Pharmadanmark og Industriforeningen  for Generi-
ske og Biosimilære Lægemidler (IGL).

Over halvdelen af dem, der bruger nikotintyggegummi, 

har brugt det langt ud over det anbefalede. Vi ved også, at der 

er mange, der bruger næsespray helt forkert, hvor de skader 

sig selv. Det er den sti, vi fortsætter ud af med selvvalg.”

SELVVALG

”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening
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Apotekerforeningen i 
dialog med minister om 
fremtidens sundhedsvæsen
Apotekerne er blandt de interessenter, der 

op til regeringens kommende udspil er 

inviteret med til en række møder med 

sundhedsministeren om det nære og sam-

menhængende sundhedsvæsen

Af Karoline Persdatter Gotfredsen

Regeringen ventes i efteråret at komme med et 
politisk udspil om, hvordan vi i fremtiden 

kan sikre et sundhedsvæsen tæt på borgeren. Visio-
nerne er store, og forventningerne blandt patienter 
og alle, der arbejder i sundhedssektoren, er tårnhø-
je. På baggrund af Apotekerforeningens politiske 
indspil om, hvordan man kan håndtere nogle af ud-
fordringerne i sundhedsvæsenet, har sundhedsmi-
nister Ellen Trane Nørby inviteret Apotekerforenin-
gen med til fire møder inden lanceringen af regerin-
gens udspil. I møderne deltager også Lægeforenin-
gen, Dansk Sygeplejeråd, FOA og Sundhedskartellet. 

”Apotekerne er med deres placeringer i hele lan-
det en naturlig del af det nære sundhedsvæsen. Vi 

kender til de daglige udfordringer og ved, at rigtig 
mange borgere oplever medicinproblemer. Det gæl-
der især multisyge, som bruger flere forskellige slags 
lægemidler på én gang. Derfor er vi glade for at få 
lejlighed til at drøfte foreningens forslag til at løse 
udfordringerne med medicinsikkerheden med både 

Det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen

I 2016 nedsatte regeringen Udvalget for det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen, der bestod af 
KL, Danske Regioner og staten. Apotekerforeningen 
lavede 12 konkrete forslag med fokus på medicin-
problemer som indspil til udvalget. Regeringen ned-
satte en interessentgruppe, der blev inviteret til at 
komme med løbende input til udvalget. Interessent-
gruppen bestod af Apotekerforeningen, FOA, Læge-
foreningen, Danske Handicaporganisationer, Sund-
hedskartellet, DSR, Danske Patienter og PLO. I   
sommer fremlagde udvalget 20 anbefalinger til rege-
ringen. På baggrund af anbefalingerne ventes rege-
ringen at komme med et politisk udspil i løbet af  
efteråret.

Så selv om vi ikke får løst alle udfordringer i 

første hug, så er jeg overbevist om, at vi har lagt 

frø, der på den længere bane kan sikre større na-

tional fokus på bedre medicinsikkerhed.”

”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening
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ministeren og de øvrige interessenter,” fortæller An-
ne Kahns. 

Seneste møde i Sundhedsministeriet blev afholdt 
den 5. oktober. Her var  ministeren og interessenter-
ne enige om, at udfordringerne i sundhedsvæsenet 
ikke alene skulle håndteres på regionalt og kommu-
nalt niveau, men at der var behov for nationale ind-
satser. De enkelte interessenter spillede hver især 
ind med forslag til, hvordan det nære sundhedsvæ-
sen kan styrkes.   

”Vi står over for store fælles udfordringer i sund-
hedsvæsenet, som alle parter er indstillet på at tage 
hånd om. Men når er så mange forskellige interesser 
på spil, og hele sundhedssektoren står for skud, kan 
det være svært at indfri alles forventninger. Derfor 
må vi også berede os på, at kampen for mere fokus 
på medicinsikkerhed er lang og sej. Og den stopper 

med garanti ikke, når regeringen kommer med sit 
udspil,” siger Anne Kahns. 

Hun har i arbejdsprocessen oplevet, at flere inter-
essenter bakker op om Apotekerforeningens ønske 
om mere fokus på medicinsikkerhed. 

”Arbejdsprocessen i forbindelse med det nære 
sundhedsvæsen har været vigtig for os som for-
ening. Derfor har vi lagt en kæmpe indsats i at præ-
ge de politiske visioner. For skal vi have løst udfor-
dringerne og sikre et bedre og mere sammenhæn-
gende sundhedsvæsen, er et bredt samarbejde mel-
lem alle os, der arbejder på området, helt afgørende. 
Det skylder vi borgerne. Så selv om vi ikke får løst 
alle udfordringer i første hug, så er jeg overbevist 
om, at vi har lagt frø, der på den længere bane kan 
sikre større national fokus på bedre medicinsikker-
hed,” understreger hun. n
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Det tog 24 år, før apoteker Elise Gerstrøm 

fik opfyldt sin drøm om at være en del af et 

sundhedshus. Men ventetiden har været 

det hele værd for apotekeren, som i dag 

nyder det faglige fællesskab i Sundhedshu-

set i Horsens

Af Henrik Søe

Da Sundhedshuset i Horsens åbnede i 2009, 
bestod huset af én fysioterapeut, én læge og 

Horsens Svane Apotek. Men siden er det gået stærkt, 
og i dag huser bygningen apoteket, fysioterapeuter, 
tandlæge, kiropraktor, neurolog, fodterapeuter, hø-
recenter, motionscenter og ikke færre end 27 læger 
fordelt på en række forskellige klinikker. 

Det er med andre ord et sundhedshus med stort S, 
og for apoteker Elise Gerstrøm giver det faglige fæl-
lesskab masser af positive sidegevinster - både pro-
fessionelt og socialt.  

På det faglige plan har en række af sundhedshu-
sets lejere dannet et oplysningsforbund (SUOF) - 

landets første af sin art. Her arrangerer man både 
interne og eksterne kurser og foredrag om en bred 
vifte af emner. Og synergien er i højsædet. 

”Der kan for eksempel være en læge, der fortæller 
om rygsmerter, mens vi fra apoteket fortæller om 
smertestillende lægemidler. På den måde supplerer 
vi hinanden,” fortæller Elise Gerstrøm.  

Forbedret samarbejde

Også i det daglige er der stor tilfredsstillelse ved at 
have samlet kræfterne under samme tag. Det giver 
muligheden for en faglig sparring, som ellers ville 
være noget mere kompliceret. 

”Der kan være en ung læge, som kun har prøvet 
at være på et hospital. Han kommer så ned til os og 
ser, hvad der sker, når recepterne kommer ind og 
hvordan vi tjekker de recepter, som han laver, så 
han ved, hvilke udfordringer vi kan støde ind i. Og 
sekretærerne fra lægehusene er nede for at se, hvor-
for det er så vigtigt, at recepterne er skrevet til dosis, 
og hvordan det fungerer med løse recepter. Vores 
medarbejdere kommer omvendt op og ser lægernes 
systemer, så vi på den kan forbedre samarbejdet og 
hjælpe hinanden,” siger Elise Gerstrøm, der har fle-
re eksempler på det faglige fællesskab. 

”Vi tilbyder ikke vaccinationer på apoteket, men 
vi har til gengæld 27 læger i huset, der gør det. De 
fortæller os, hvornår de vaccinerer, og så gør vi op-
mærksom på det via posters på apoteket,” siger Elise 
Gerstrøm. 

Sammenhæng en nødvendighed

Holger Kjær er læge hos “Familielægerne”, en af de 

Synergi skaber sundhed

FARMACI 10 | NOVEMBER 2017 | DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

Sundhedshuset i Horsens huser i dag blandt andet et apotek, 
fysioterapeuter, tandlæge, kiropraktor, neurolog og læger. 

Men generelt 

hører vi kun tilfreds-

hed fra borgerne. De 

føler, det er nemt, at 

det hele er samlet her. Så kan 

de lige gå til træning, besøge 

lægen og fyssen - og så kom-

me ned til os og hente medi-

cinen.”
 Elise Gerstrøm, apoteker på Horsens Svane Apotek

”
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Synergi skaber sundhed
mange klinikker i Sundhedshuset. Han mærker også 
de positive effekter af Sundhedshusets tætte faglige 
miljø - inklusive samarbejdet med Horsens Svane 
Apotek.

”Når det eksempelvis handler om dosispakket me-
dicin, har apoteket en konkret opgave, der skal løses 
i samarbejde med os. Det er en god ordning for 
mange patienter, men også noget, der kan give an-
ledning til problemstillinger, hvis patienten fx ind-
lægges på et sygehus. Her har vi lettere adgang til 
hinanden og kan derfor hurtigt snakke sammen, 
hvis der skulle være noget,” siger Holger Kjær, som 
understreger nødvendigheden af et tæt samarbejde.  

”Før i tiden var apoteket mest et sted, hvor man 
gik ned med sin gule recept og hentede sin medicin. 
I dag er der, når tingene skal fungere omkring en 
patient, et øget behov for tværsektorielt samarbejde 
mellem kommune, sygehus, almene praksisser og 
apoteket. Så apotekerne oplever akkurat ligesom vi 
andre private behandlere, at de spiller en større rolle 
i det sammenhængende sundhedsvæsen,” siger 
Holger Kjær.

Let for borgerne

Apoteker Elise Gerstrøm kan trods enkelte udfor-
dringer også mærke borgernes tilfredshed. 

”Der kan gå en time, før recepten er godkendt, og 
det kan være frustrerende for borgeren, som allige-
vel er i huset. Det er ikke så smart, og det problem 
vil vi gerne have løst. Men generelt hører vi kun til-
fredshed fra borgerne. De føler, det er nemt, at det 
hele er samlet her. Så kan de lige gå til træning, be-
søge lægen og fyssen - og så komme ned til os og 
hente medicinen,” siger Elise Gerstrøm, som alt i alt 
er meget tilfreds med at være en del af et større 
“sundhedsteam”. 

”Det er en rigtig dejlig drøm, der er gået i opfyl-
delse. Lige siden jeg blev apoteker, har jeg ønsket at 
blive en del af et sundhedshus. Det varede så lige 24 
år, men det har været værd at vente på. Det må jeg 
sige.”  n
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Kan købes på apoteket

STÆRKE KNOGLER
Naturligt Natto Vitamin K2 aktive-
rer proteinet osteocalcin, så den 
kalk du får gennem kosten med 
sikkerhed aflejres i knoglerne, hvor 
den gør gavn ved bla. at fremme 
en sund knoglemasse. Vælg mel-
lem 45 mcg og 90 mcg.

ÆLDREVITAMINET B12 
Med alderen svækkes optagelsen 
af næringsstoffer gennem tarmen, 
så det er vigtigt at indtage den rette 
dosis vitamin B12. Fås nu også med 
500 mcg pr. tablet. Bidrager bl.a. til at 
vedligeholde en normal psykologisk 
funktion og et normalt fungerende 
nervesystem. Vælg mellem 125 mcg 
og 500 mcg.

SOLSKINSVITAMINET D3 ER VIGTIGERE  
END NOGENSINDE
Rigtig mange danskere kommer i under-
skud, da kroppen kun kan producere 
D3-vitamin, når solen skinner på 
huden. Forskerne er derfor ikke 
længere i tvivl, et ekstra tilskud er 
nødvendigt, for at sikre kroppen 
tilstrækkeligt med D3-vitamin. 
Bidrager til normal funktion 
af: Muskler, tænder/knogler, 
kalk-niveau i blodet, optagelse af 
kalk og fosfor, immunsystem og 
celledeling. Vælg mellem 35 mcg 
og 90 mcg.

 

NU OGSÅ 

90 MCG

 

NU OGSÅ 

500 MCG

 

NU OGSÅ 

90 MCG

dansk farmaceutisk industri a-s 
www.dkpharma.dk

Husk tidens
vigtigste  

vitaminer…
... for din egen skyld
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Bredt samarbejde mellem praktiserende 

læger, hospitaler, kommuner og apoteker 

har på Københavns Vestegn på to og et 

halvt år fået knap 2.000 borgere gennem 

rygestopforløb. Samarbejdet har været en 

stor succes, lyder det fra parterne

Af Tasja Norre Parize

Borgere i ni kommuner på Københavns Vest-
egn har siden januar 2015 fået tilbudt ryge-

stopforløb med tilskud til rygestopmedicin. Rygere, 
der ryger mere end 15 cigaretter dagligt, bliver af 
egen læge eller på hospitalet henvist til kommu-
nens rygestoprådgiver, som i samarbejde med det 
lokale apotek står for rygestopforløbet og medicin-
uddelingen. Og det tilbud har rigtig mange benyttet 
sig af, fortæller Helle Stuart, der er projektleder for 
storrygerindsatsen i de ni vestegnskommuner:

”Det har stor betydning, at rygestopprojektet går 
på tværs af kommunerne, for aktivitet skaber aktivi-
tet. Når det bliver så udbredt, er det også mindre 
kontroversielt at deltage i et kommunalt rygestop-
kursus. Det, at vi har planlagt kurser på forhånd be-

Samarbejde, der gør flere røgfrie 
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tyder, at kurserne har været mere synlige, og har 
normaliseret, at rygestop er noget, man går til og ik-
ke noget, man er alene om,” fortæller hun.

Albertslund Apotek i front

Siden projektet startede, har 1.874 borgere deltaget. 
71 procent har gennemført forløbet, hvoraf halvde-
len efter knap 6 måneder fortsat er røgfrie. En af de 
kommuner, der har klaret sig særdeles godt, er Al-
bertslund Kommune, der har fået en topplacering 
på Danmarkskortet. Her er det lykkedes at få 5,4 
procent af kommunens rygere gennem rygestopkur-
set. Til sammenligning ligger de fleste kommuner 
på omkring 1 procent. Fælles for de 9 kommuner, 
der har deltaget i projektet, er, at de alle ligger i top 
16 blandt de kommuner i Danmark, der får flest ry-
gere gennem rygestopkurser.

Til forskel fra de øvrige otte kommuner i projektet 
er det i Albertslund Kommune ikke kommunale ry-
gestoprådgivere, men apotekets eget personale, der 
står for at afholde rygestopkurserne. Noget, de i øv-
rigt allerede gjorde før det tværkommunale samar-
bejde. Farmakonom Birthe Bjerg, der gennem næ-
sten 10 år har været rygestoprådgiver på apotekets 
rygestopkurser er ikke i tvivl om, at det gør en for-
skel, at apoteket selv afholder kurserne:

”Vi har den direkte kontakt til borgerne, og for os 
er det helt naturligt at snakke med dem om ryge-
stop, hvis vi kan se, at de har symptomer, der gør 
det relevant. Da der var Hjertedag, spurgte vi alle, 
der kom på apoteket, om de havde et ønske om at 
deltage i rygestopkursus. Og da dagen var omme, 
var der 14, der havde tilmeldt sig. Mange har gået 

med overvejelsen, men det, at der er nogen, der 
spørger dem, betyder, at de får gjort noget 

ved det,” siger Birthe Bjerg.
Projektleder Helle Stuart mener, 

at det er afgørende, at borgerne 
får tilbudt kurset i flere forskel-
lige sammenhænge. For nogle 
virker det, at de bliver spurgt 
på apoteket, for andre er det 
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Samarbejde, der gør flere røgfrie 
bedre, at de bliver præsenteret for det i en anden 
sammenhæng, forklarer hun. Men understreger 
samtidig, at de har været utrolig glade for samarbej-
det med apotekerne:

”Jeg har noteret mig, at det falder personalet på 
apoteket naturligt at spørge ind til, hvilke behov 
kunden har og i forhold til at rekruttere folk til kur-
serne, er det rigtig godt. Det betyder meget, at man 
får et kursus tilbudt af en person, som man har til-
lid og tiltro til,” siger hun.

Tilskud til medicin afgørende faktor

Selv om Albertslund Apotek har mange års erfaring 
med rygestopkurser, så har de på apoteket været 
meget glade for det tværgående samarbejde. For ek-
sempel er de herigennem blevet inspireret til at be-
grænse kursisternes adgang til rygestopmedicin. Det 
betyder, at kursisterne mellem 2. og 3. kursusgang 
skal have et kuliltetal, der viser, at de ikke har røget, 
før de kan få udleveret næste dosis rygestopmedi-
cin.

”Det er jo et rygestopkursus og ikke et hyggekur-
sus,” konstaterer  farmakonom Birthe Bjerg og un-
derstreger samtidig, at apotekets primære interesse 
er, at kurset har en reel effekt, så tilskuddet til ryge-
stopmedicin ikke bliver brugt forgæves.

Og netop det høje tilskud til rygestopmedicin 
fremhæves af Albertslund Apotek og projektleder 
Helle Stuart som en afgørende faktor for den store 
succes. 

”Mange borgere har en indbygget skepsis mod 
medicin, og i forhold til rygestopmedicin, så er der 

mange, der tvivler på, om det overhovedet virker. 
Der hersker en udbredt opfattelse af, at man er mere 
sej, hvis man tager en kold tyrker, men tilskuddet 
øger villigheden til at afprøve rygestopmedicin,” 
fortæller Helle Stuart.

Projektet fortsætter

Foreløbigt har 8 af de 9 kommuner valgt at fortsæt-
te projektet fra 2018, selv om satspuljetilskuddet 
udløber ved årsskiftet. Tilskuddet til rygestopmedi-
cin bliver lidt mindre, og det betyder, at deltagerne 
skal bidrage med en højere egenbetaling end i det 
eksisterende projekt. Men for kommunerne har ry-
gestop en høj prioritet, fortæller Helle Stuart:

”Vi ved, at næsten halvdelen af uligheden i sund-
hed kan forklares med rygning. Så når kommunerne 
har en dagsorden om at udligne ulighed i sundhed, 
så er det vigtigt, at vi har tilbud, der afhjælper ryg-
ning.” 

Helle Stuart forventer, at platformen for det brede 
samarbejde skal bruges i forbindelse med Lungeda-
gen den 15. november til at promovere de kommu-
nale rygestoptilbud. n
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Fakta om projektet 

Kommunerne har sammenlagt brugt 1,7 millioner 
kr. på tilskud til rygestopmedicin over en periode på 

knap 3 år.
De 9 kommuner, der deltager i projektet, er  Al-

bertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, 
Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk.

Jeg har noteret mig, at det falder personalet på apote-

ket naturligt at spørge ind til, hvilke behov kunden har 

og i forhold til at rekruttere folk til kurserne, er det rigtig 

godt. Det betyder meget, at man får et kursus tilbudt af 

en person, som man har tillid og tiltro til.” 
Helle Stuart, projektleder for storrygerindsatsen i de ni vestegnskommuner 

”
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Flere af landets apoteker tager nu alterna-

tive løsninger i brug for at spare på poserne 

Af Karoline Persdatter Gotfredsen

De seneste års fokus på plastik i naturen får fle-
re og flere apoteker til at finde nye måder at 

skåne miljøet på. Et af apotekerne er Sønderborg 
Løve Apotek, hvor plastikposerne er blevet droppet 
helt. Det var nyheden i februar om, at man i norsk 
farvand havde fundet en hval, der døde som følge 
af at have slugt 30 plastikposer, som fik apoteker Gi-
sela Weber Mezghani til at tage det endelige skridt 
mod et posefrit apotek.  

”Jeg vil ikke bidrage til, at så meget plastik går til 
spilde i verden og skader vores natur og dyr. Derfor 
valgte jeg at fjerne poserne på apoteket,” siger Gise-
la Weber Mezghani. 

Ifølge apotekeren bakker de fleste borgere op om 
initiativet og tager selv en pose eller taske med, når 
de besøger apoteket. Skulle sønderborgenserne alli-
gevel være kommet hjemmefra uden en taske, er 
det muligt at købe store poser i enten papir eller 
bomuld.

”Vil du have en pose med?”

I en rundspørge på landets apoteker svarer 55 ud af 
75 apoteksansatte, at de altid spørger borgerne, om 

de vil have en pose med til deres indkøb. Et af apo-
tekerne er Søborg Apotek, hvor det nu har været 
praksis i et par år altid at spørge borgerne fremfor 
per automatik at udlevere en plastikpose.  

”Det er en del af vores personalepolitik altid at 
spørge kunderne, om de ønsker en pose, for at sæn-
ke forbruget af plastikposer. Vi ser også en tendens 
til, at færre kunder ønsker en pose, fordi de er ble-
vet mere miljøbevidste,” siger Gitte Jønch Pedersen, 
teamleder på Søborg Apotek. 

Det er fornuftigt, mener Sine Beuse Fauerby, mil-
jøpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfred-
ningsforening. 

”Der er ikke et entydigt svar på, hvilket materiale 
der er bedst at bruge til poser. Det afhænger af, 
hvordan materialet efterfølgende bliver brugt. Apot-
eksposer er ofte små, og det gør dem svære at gen-
bruge. Det vigtigste er derfor at reducere antallet af 
poser, for eksempel ved at finde ud af, om kunden 
overhovedet ønsker en pose,” siger Sine Beuse Fau-
erby og fortsætter:

”Apoteket er et godt eksempel på et sted, hvor vi 
virkelig kan reducere vores forbrug af plastik, fordi 
poserne ofte er overflødige. Jeg vil umiddelbart tro, 
at mange kunder alligevel bare lægger apoteksposen 
ned i deres taske.” 

Gitte Jønch Pedersen på Søborg Apotek understre-
ger, at poser fortsat kan spille en vigtig rolle på apo-
teket:  

Apoteker dropper 
plastikposerne

Apoteket er et godt eksempel på et sted, hvor vi 

virkelig kan reducere vores forbrug af plastik, fordi 

poserne ofte er overflødige. Jeg vil umiddelbart tro, 

at mange kunder alligevel bare lægger apoteksposen 

ned i deres taske.” 
Af Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforeningen

”
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”Poser handler ikke kun om at have noget til at bæ-
re varer i. Det er også et spørgsmål om diskretion. 
Produkter som Viagra, glidecreme og midler mod 
skedesvamp har de færreste lyst til at vise frem for 
offentligheden. Hvis folk ikke har en taske eller bæ-
repose med, er det derfor vigtigt, at vi kan tilbyde 
dem en pose.”  

Afgifter på poser 

I Birkerød skal borgerne selv betale for en stor pla-
stikpose til deres medicinindkøb. De små plastikpo-
ser har Birkerød Apotek droppet. 

”Vi har valgt at tage penge for plastikposer for at 
mindske forbruget af plastik, så vi skåner miljøet. 
Pengene donerer vi til godgørende formål,” siger 
apoteker Jeanette Juul Rasmussen og tilføjer, at pen-
gene sidste år gik til Knæk Cancer.     

Ifølge Sine Beuse Fauerby er afgifter en effektiv må-
de at ændre adfærd på. 

”Når man begynder at opkræve penge for noget, 
så er der helt sikkert også flere, der gerne vil undvæ-
re det. Det kunne man blandt andet se, da man i 
1993 begyndte at opkræve afgifter for store plastik-
poser i Danmark. Derefter faldt danskernes forbrug 
af plastikposer drastisk,” siger Sine Beuse Fauerby. n

3 gode råd: mindsk poseforbruget

1 Spørg borgerne, om de vil have en pose med
2 Tag penge for en pose
3  Udvikl en pantordning, hvor borgerne ind-leverer 

brugte apoteksposer 

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening 
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Med de over 100 nye apoteksenheder er 

mange apotekere inden for de seneste par 

år blevet distanceledere. Apotekerforenin-

gen hjælper distanceledelsen på vej med en 

temadag i december

Af Karoline Persdatter Gotfredsen og Jacob Haaning An-

dersen

Det kræver et særligt fokus, hvis man vil sikre, 
at distanceledelsen lykkes, og medarbejderne 

er glade og tilfredse på kryds og tværs af adresser og 
geografi. Det er baggrunden for, at Apotekerforenin-
gen nu tilbyder temadage om distanceledelse, for-
tæller lederudviklingskonsulent i foreningen Tine 
Emilie Pedersen.

”At være leder på afstand kan være en svær disci-
plin. Derfor er det en rigtig god idé at være skarp 
på, hvad det kræver at få succes med distanceledel-
se,” siger Tine Emilie Pedersen. 

Det er Anne Birgitte Lindholm fra virksomheden 
PraxisConsult, forfatter til bogen Lederskab på di-
stancen, enig i. Hun er oplægsholder på temadagen 
den 5. december.

”Det kræver ikke nødvendigvis en anden ledelses-
filosofi at lede medarbejdere, der befinder sig et an-
det sted end den, der kan praktiseres tæt på. Men 
man skal udøve lederskabet lidt anderledes, når 
man sjældent ser medarbejderne,” siger Anne Birgit-
te Lindholm og uddyber: 

”Når vi er sammen til daglig, udveksler vi konstant 
direkte og indirekte information, som vi måske ikke 
engang er bevidste om. Kontakten i hverdagen gør, 
at vi bedre kan afkode hinanden. Opstår der usik-
kerhed med hensyn til, hvad den anden mener med 
det, vedkommende siger, er der mulighed for lige at 
gribe fat i personen, før usikkerheden vokser til et 
problem.”

Anderledes står det til på distancen, mener hun. 
”På distancen kommunikerer man ofte mindre 

med hinanden. På den måde bliver vores viden om 
hinanden mere begrænset. Der kan være informati-
on, som vi ikke får eller misforstår, og så begynder 
vi at gætte på hinandens hensigter og motiver i ste-
det. Det kan skabe grobund for konflikter i arbejds-
miljøet.”

Derfor anbefaler Anne Birgitte Lindholm, at apo-
tekeren forsøger at være nærværende og tilgængelig 
for medarbejderne. 

”Når apotekeren er til stede i de enkelte enheder, 
er det en god idé, at vedkommende viser interesse 
for medarbejderne ved at tage nogle uformelle snak-
ke, spise frokost med dem, møde op til fællesmøder 
osv. Målet for apotekeren er at blive så synlig for al-
le som muligt, også når vedkommende ikke er til 
stede i dagligdagen.” 

Dårlig samvittighed på distancen

En af deltagerne på sidste temadag om distancele-
delse var apoteker Helle Abildgaard fra Tønder Løve 
Apotek. 

”Distanceledelse er blevet en del af hverdagen, og 
det er vigtigt at være rigtig god til det. Tidligere dø-
jede jeg en del med dårlig samvittighed og en følel-
se af utilstrækkelighed, fordi jeg ikke kan være mere 
end et sted ad gangen,” siger apoteker Helle Abild-
gaard efter at have deltaget i en af foreningens tidli-
gere temadage om distanceledelse. 

”Jeg har lært at tage hånd om den dårlige samvit-
tighed. Det er i høj grad en mental ting, og det har 
været vigtigt for mig at erkende, at jeg ikke kan det 
hele, men i stedet er nødt til at finde en fornuftig 
balance mellem uddelegering og at have hånd i 
hanke.” n

Stil skarpt på distanceledelse

5 gode råd: 
bliv en bedre distanceleder

1 Invester i relationerne - lær hinanden at kende
2  Opbyg respekt og tillid - sæt pris på den enkelte og 

tro på, at medarbejderernegør deres bedste
3  Skab rutiner og disciplin – og sørg for, at nødven-

dig information er tilgængelig              
4  Skab ejerskab - vær tydelig med hensyn til for-

ventninger og uddeleger ansvar
5  Skab god stemning – etabler en ”vi”-kultur med 

fælles historier og identitet

Kilde: Anne Birgitte Lindholm
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I den nye udgave af årbogen, Læ-
gemidler i Danmark 2016, kan læ-
seren få de seneste tal og fakta om 
danskernes lægemiddelbrug og 
apotekernes aktiviteter. Man kan 
blandt andet læse, at apotekets 
medicinpriser faldt med 4,7 pro-
cent i 2016, og at priserne fortsat 
er faldet i 2017. Selvom dansker-
ne har fået udleveret mere medi-
cin, har det offentlige tilskud til 
medicin været uændret i 2016 på 
grund af faldende medicinpriser.

Årbogen fortæller også, at apo-
tekernes mest udleverede læge-

midler er de blodtryk- og koleste-
rolsænkende lægemidler amlodi-
pin, atorvastatin og simvastatin. 

I årbogen kan man også læse, at 
apotekerne i stigende grad samar-
bejder med kommuner om især at 
sikre en bedre medicinhåndtering 
på plejehjem, i hjemmeplejen og 
på botilbud. Apotekerne har sam-
arbejde med 51 kommuner om 
forskellige sundhedsydelser.

Den nye udgave af årbogen fin-
des på tryk og digitalt på apote-
kerforeningen.dk. På hjemmesi-
den kan man også få flere dybde-

gående fakta og analyser om læ-
gemidler og apotekssektoren. 

Kort nyt
Apotekernes seneste årbog er ude nu

Fire styrelser har skudt en ny 
kampagne i gang, der skal hjælpe 
småbørnsforældre med at skabe et 
tryggere hjem med mindre pro-
blematisk kemi. Et af rådene i 
kampagnen lyder på at holde 
godt øje med hovedpinepiller og 
anden slags håndkøbsmedicin.

Medicin er nemlig ikke så godt 
gemt væk i hjemmet, som de fle-
ste småbørnsforældre går og tror. 
Det viser en undersøgelse blandt 
forældre til 0-3 årige, som Miljø-

styrelsen, Fødevarestyrelsen, 
Sundhedsstyrelsen og Lægemid-
delstyrelsen har fået foretaget i 
fællesskab forud for kampagnen 
’Kemi i børnehøjde’. Formålet 
med den nye kampagne er at give 
småbørnsforældre tips til, hvor-
dan de kan begrænse børnenes 
udsættelse for problematisk kemi 
i hjemmet.

Undersøgelsen viser blandt an-
det, at der er rum for forbedring, 
når det gælder håndkøbsmedicin 

i børnehøjde. Størstedelen af fa-
milierne (87 procent) opbevarer 
medicin, hvor børnene ikke kan 
komme til det, men de gode in-
tentioner bliver udfordret, når 
medicinen er i brug eller skal 
bortskaffes. Så dukker medicinen 
oftere op tættere på børnene: på 
bordplader, hvor de lidt ældre 
børn godt kan nå det, ved vasken 
i badeværelset eller i skraldespan-
den.

Samtidig viser undersøgelsen, at 
omkring halvdelen af forældrene 
sommertider eller altid har medi-
cin i tasker og lommer. Det vil si-
ge at medicin, der bruges ofte – 
som fx hovedpinepiller og andre 
former for håndkøbsmedicin – ik-
ke opfattes som farligt: Hovedpi-
nepiller er simpelthen så fast en 
del af nogle forældres hverdag, at 
medicinen skifter karakter og ikke 
længere behandles som eksempel-
vis receptpligtig medicin.

Ny kampagne: Medicin skal væk fra skuffer, lommer og tasker
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Apotekerne i Rudersdal Kommune har 

afholdt et fælles temamøde, der stillede 

skarpt på demens 

Af Karoline Persdatter Gotfredsen

Borgerne i Rudersdal Kommune blev i septem-
ber inviteret til møde om demens i anledning 

af den internationale Alzheimerdag den 21. septem-
ber. Arrangørerne bag temamødet var apotekerne i 
Nærum, Holte og Birkerød. De tre apoteker havde 
tidligere samarbejdet om at få stablet et projekt på 
benene med kommunen. Temamødet om demens 
lå derfor i naturlig forlængelse af samarbejdet, me-
ner apotekerne. 
”Vi har flere ressourcer til at få et godt arrangement 

Apotekere går sammen om  temamøde om demens

Fo
to

: N
ie

ls
 H

ou
ga

ar
d

op at stå ved at gå sammen. Samtidig sender det et 
vigtigt signal udadtil om, at apotekerne er fælles om 
at styrke patientsikkerheden,” siger souschef Hanne 
Høje Jacobsen fra Nærum Apotek. 

Farmaceut Helle Kremmer fra Birkerød Apotek er 
enig i, at det er en fordel for apotekerne at stå sam-
men. Samtidig sætter hun også pris på det sociale 
aspekt af at samarbejde med de ansatte på de to an-
dre apoteker. 

”Vores samarbejde på tværs af apotekerne funge-
rer rigtig godt. Både fagligt og socialt. Derfor bliver 
det bestemt ikke sidste gang, vi går sammen om ak-
tiviteter. I øjeblikket samarbejder vi også med de øv-
rige apoteker og kommunen omkring rygestop,” 
fortæller Helle Kremmer. 

På temamødet kunne borgere blandt andet blive 
klogere på medicin mod Alzheimers sygdom og på 
apotekets ydelser til borgere med demens, blandt 
andet medicinsamtale. Også repræsentanter fra et 
lokalt daghjem, et demensnetværk og Rudersdal 
Kommune deltog for at fortælle borgere om deres 
tilbud til demensramte og pårørende.

”Borgerne blev præsenteret for hele udvalget af 
tilbud i kommunen, fordi så mange aktører deltog i 
arrangementet. For os som apotek var det også inte-
ressant at høre om de forskellige tilbud. Det giver os 
bedre mulighed for fremover at henvise til de rette 
tilbud, når vi møder borgere med demens inde på 
livet,” siger Julie Harboe, farmaceut på Holte Apo-
tek. 

Plads til personlige 
spørgsmål om demens

Der var indlagt en lang pause på temamødet, hvor 
borgerne fik mulighed for at snakke med hinanden 
og stille de spørgsmål til farmaceuter, som de ikke 
nødvendigvis havde lyst til at dele i plenum. Blandt 
de fremmødte var 69-årige Lotte Blumenthal, der 
havde taget sin ægtefælle Peter Winther med. Peter 
Winther fik konstateret Alzheimers sygdom for seks 
år siden. Siden da har ægteparret jævnligt deltaget i 
lokale aktiviteter om demens. 
”Peter og jeg sætter stor pris, at apoteket tager initi-

Peter Winther, der lider af demens, og hans hustru 
Lotte Blumenthal var blandt deltagerne på temamødet.
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Apotekere går sammen om  temamøde om demens

ativ til den her slags arrangementer. Det giver os 
mulighed for at komme ud og møde andre menne-
sker, der står i samme situation som os. På mødet 
blev vi også introduceret til nogle tilbud fra apote-
ket og kommunen, som vi ikke kendte til i forve-
jen,” sagde Lotte Blumenthal efter temamødet.

Temamødet blev afholdt, i forbindelse med, at de 
tre apoteker er blevet demensvenlige apoteker som 
del af apotekernes sundhedsfaglige kampagne i ef-
teråret. At være et demensvenligt apotek vil sige, at 
medarbejderne er blevet uddannet i, hvordan de 
bedst muligt hjælper borgere med demens. n

Foto: N
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Imellem oplæggene havde borgere rig mulighed for at få en snak med apotekspersonale om demens. 

Vores samarbejde på tværs af apotekerne fungerer rigtig godt. Både 

fagligt og socialt. Derfor bliver det bestemt ikke sidste gang, vi går 

sammen om aktiviteter. Vi er ved at planlægge et nyt projekt om

rygestop i samarbejde med kommunen.” 
af Helle Kremmer, farmaceut på Birkerød Apotek   

”
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Apotekerforeningens nye statistiksystem 

Apo-stat giver apotekerne et langt bedre 

overblik over udviklingen i blandt andet 

omsætning, ventetider og kundestrømme. 

En af initiativtagerne bag systemet håber, 

at apotekerne vil tage sig tid til at lære 

Apo-stat at kende. Der er store fordele at 

hente

Af Henrik Nordskilde

Det er slut med lange udregninger og indtast-
ninger i regneark, når apotekerne skal danne 

sig et overblik over alt fra omsætning og ventetiden 
på apoteket til kundeflowet. Apo-stat, der gik i luf-
ten i foråret, giver langt nemmere et overblik over 
den store informationsmængde, siger økonomisk 
chefkonsulent i Apotekerforeningen Flemming 
Randløv, der var en af initiativtagerne til at udskifte 
de hidtidige pdf-rapporter med en ny metode til 
statistikhåndtering.

”Vi har lanceret Apo-stat for at give apotekerne 
bedre adgang til at få information ud af de mange 

data, som er til rådighed. I det hele taget skulle sy-
stemerne opgraderes og gøres tidssvarende.”

Apo-stat adskiller sig især fra de hidtidige pdf-rap-
porter ved at være interaktivt, det vil sige, at bruge-
ren selv kan udvælge statistik fra en specifik perio-
de. Man kan, blandt meget andet, vælge at se, hvor-
dan antallet af kunder fordeler sig over for eksempel 
en bestemt dag eller uge. Man kan også se udviklin-
gen i omsætningen inden for en bestemt varegrup-
pe, for eksempel frihandelsvarer eller receptmedicin 
for en periode, uden selv at skulle overføre data fra 
pdf-filerne til et regneark. Apo-stat tilbyder også 
daglige opdateringer af ventetidsstatistikken, noget, 
der kun skete på ugentlig basis tidligere. Før apote-
kerloven blev ændret i 2015, var der en mindre 
usikkerhed end i dag. Men med 40 procent flere en-
heder i dag er der behov for et større fokus på både 
omsætningsudvikling og ventetider, forklarer Flem-
ming Randløv.

”Nu skal apotekeren pludselig forholde sig til, at 
der er en risiko for, at der åbner et nyt apotek i den 
anden ende af byen. Så er man ikke længere sikker 
på sin omsætning. Eller måske vil apotekeren selv 
overveje at åbne en ny enhed i byen, inden andre 
gør det. Det er blevet en meget mere dynamisk ver-

Apo-stat giver apotekere 
adgang til flere data

Systemet blev lanceret 11. maj i år, hvor der dog kun 
var adgang til ventetidsstatistik. Siden da er der løben-
de blevet lagt nye rapporter på, så man i dag kan søge 
data om:

• Omsætning
• Produktivitet 
• Ventetider
• Kundestrøm og beregnet antal kasser
• Sundhedsydelser
• Vagtoversigt 

Statistiksystemet erstatter de mangeårige pdf-filer, som 
gjorde, at apotekerne selv skulle regne sig frem til re-
sultaterne, fremfor at søge på f.eks. udviklingen i om-
sætningen inden for en bestemt varegruppe. Indtil 
midten af oktober har der kun været adgang til Apo-
stat via Apoteksnettet. Det bliver nu ændret, så der bli-
ver adgang fra det almindelige internet og dermed 
hjemmefra eller hvis man er på rejse.

På Apo-stats startside ligger en vejledning i brugen 
samt fire korte instruktionsvideoer.

Apo-stat
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den, hvor tingene kan ændre sig hurtigt. Derfor har 
de også et større behov for at følge med i udviklin-
gen i omsætning, lønforbrug og så videre. De pdf-fi-
ler, man brugte tidligere, er ikke særlig brugervenli-
ge, hvis man vil se en udvikling.” 

Flemming Randløv opfordrer apotekerne til at 
kontakte foreningen, hvis de har forslag til forbed-
ringer af systemet. 

”Apo-stat er under løbende udvikling, så det bedst 
muligt kan dække de behov, apotekerne har for at 
tilgå relevante data. Den udvikling sker naturligvis 
bedst i samspil med brugerne, så hvis der er nogen, 
som føler, de mangler nogle informationer, eller 
mener, at der er noget, som kan gøres bedre, vil vi 
meget gerne høre om det. En af de store fordele ved 
Apo-stat er netop, at vi forholdsvist nemt kan lave 
ændringer og nye opgørelser. Det var meget tungt i 
det gamle system,” siger Flemming Randløv. 

Nye systemer kræver altid omstilling

Flere apotekere har henvendt sig til Apotekerfor-
eningen på grund af problemer med at finde ud af 

Apo-stat. Men ifølge Flemming Randløv er de sam-
me personer typisk positive over for systemet, når 
de først har fået vejledning og har haft tid til at sæt-
te sig ind i systemet. 

”Det er en omstilling, man skal igennem. Det sva-
rer lidt til, at man begynder at bruge Outlook. Når 
man først har fundet ud af, hvordan man går ind i 
adressekartoteket osv., så fungerer det intuitivt, og 
på samme måde, skal man bruge lidt tid på at lære 
Apo-stat at kende,” siger Flemming Randløv. Hans 
råd til apotekerne er derfor at se Apotekerforenin-
gens instruktionsvideoer om Apo-stat. 

”Det er en god idé at starte ud med at se et par af 
de videoer, vi har lavet til formålet. De varer 2-3 mi-
nutter hver og giver en god introduktion til Apo-
stat. Bagefter kan man prøve systemet af ved for ek-
sempel  at åbne ventetidsstatstikken i Apo-stat og 
klikke på de forskellige elementer i rapporten. Langt 
hen ad vejen er det et spørgsmål om at prøve sig 
frem, for man kan jo ikke ødelægge noget,” fortæl-
ler Flemming Randløv. n

Det nye statistiksystem Apo-stat giver blandt andet apotekere overblik over kundestrømmen og andel af kun-
der, der venter mere end 10 minutter. 
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Apotekerne i medierne

”Apoteket er parat til øget samar-bejde, som kan bidrage til bedre patientsikkerhed - kommunerne skal bare gribe fat i os. Vi kan med vores specialviden om medicin hjælpe med at opkvalificere pleje-personale og undgå fatale medi-cinfejl. Lad os i fællesskab løfte patientsikkerheden.”
Formand Anne Kahns om medicinsikkerhed

”Lægemiddelstyrelsen har ikke 

haft nogen nem opgave, men når 

Folketingets beslutning om at spa-

re 17 mio. kr. ligger fast, så synes 

jeg, vi er nået frem til den bedst 

mulige løsning. Det afgørende er, 

at hvis man har brug for medicin, 

så kan man også få den, og her 

har regionerne fået et vigtigt an-

svar at løfte efter midnat.” 

Formand Anne Kahns om apotekernes 

nye vagtordning

                    Nyhederne 
”Vi ved desværre, at der er rigtig mange kronisk syge, der ikke bru-ger deres medicin korrekt, og der-med ikke får den optimale effekt af medicinen. Så en medicinsam-tale kan løse problemerne, inden patienterne starter på medicinen.” Formand Anne Kahns om medicinsamtaler

222 174

Karen Haahr Thyregod 
Lægerne er ikke grundige nok 
til at fortælle hvordan medici-
nen skal bruges

Karin Wonsyld Og jeg 
var netop til en i dag da 
jeg lige har fået diabetes 
2. Han svare på mange af 
de spørgsmål som lægen 
ikke fik gjort

Tina DP Sunshine Bentzen Jeg 
har haft en samtale og har lagt 2 
forskellige mediciner på hylden og 
fået een ny medicin som err bed-
re. Ikke altid at lægerne har ret. 
Jeg er yderst tilfreds med den 
hjælp jeg har fået ved sådan en 
samtale

I september og oktober har apotekerne været i de traditionelle 

medier og sociale medier med bl.a. disse emner
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Kort nyt
Undersøgelse: Fald i antal recepter på antibiotika

Læger udskriver færre recepter på 
antibiotika. Det fastslår den så-
kaldte DANMAP rapport, som 
DTU Fødevareinstituttet og Sta-
tens Serum Institut står bag. Rap-
porten viser, hvordan antallet af 
borgere, der i 2016 fik udskrevet 
recept på antibiotika er 17 pro-
cent lavere end antallet var i 
2007. Særligt blandt børn og unge 
er antallet af recepter faldet mar-
kant, hvor der er 27 procent færre 
recepter end i 2007.

Det faldende antal af recepter 

på antibiotika er et godt 
tegn, for det ikke altid er 
nødvendigt for borgere at 
bekæmpe sine bakterier 
med antibiotika. Det me-
ner Ute Wolff Sönksen, 
overlæge ved Statens Se-
rum Institut.

”Man ved, at der er en 
hel del patienter, som får 
antibiotika, uden at der er grund 
til det. Det er en tradition, som er 
opstået, fordi man ikke troede, at 
antibiotika var forbundet med 

nogle problemer,” siger 
Ute Wolff Sönksen til Rit-
zau.

Den nye rapport kom-
mer efter, at regeringen 
tidligere i år lancerede en 
national handlingsplan 
for antibiotikaforbrug. Et 
af handlingsplanens over-
ordnede mål er at reduce-

re antallet af indløste recepter på 
antibiotika. Det er for at mindske 
risikoen for, at nogle bakterier bli-
ver resistente overfor antibiotika. 

Flere apoteker vaccinerer mod influenza

Siden den 1. oktober har 131 apo-
teksenheder tilbudt borgere med 
øget risiko for at blive alvorligt 
syg af influenza en gratis vaccina-
tion. Det har været muligt for 
borgere at modtage en vaccinati-
on på apoteket siden 2015. Siden 
da er antallet af apoteker, der er 
med i ordningen, steget. Apote-
kerne har i løbet af de første 10 
dage vaccineret over 17.000 bor-
gere. Sidste år fik 18.000 borgere 
en vaccination på et apotek, men 
det tal forventes langt højere i år i 
takt med de mange apoteker, der 
er med i ordningen. Tendensen 
tyder på, at mange flere borgere 
lader sig vaccinere mod influenza, 
når man kan vælge at lade sig 
vaccinere på apoteket, mener Jo-
nas Nielsen, der er læge og grund-
lægger af sikkervaccination.dk.

”Borgere i risikogruppen har en 
væsentlig øget risiko for at dø 
som følge af en influenzainfekti-

on. Indsatsen på apotekerne mod 
disse borgere viser blot, hvor vig-
tigt det er, at kunne yde lægefag-
lig service, tæt på hvor folk er,” si-
ger Jonas Nielsen til Jyllands-Po-
sten.

Dog viser en undersøgelse, som 
TNS Gallup har foretaget for 
Sundhedsstyrelsen, at knap halv-
delen af borgerne i risikogruppen 
vil ende med at vælge tilbuddet 
om gratis vaccination fra.

Sundhedsstyrelsen estimerer, at 
mellem 1.000 og 2.000 danskere 
hvert år dør af infektioner som 
følge af influenza. Det er baggrun-
den for, at Folketinget ligesom de 
foregående år har afsat midler til, 
at folk i risikogrupperne, herun-
der kronisk syge, personer over 65 
år, svært overvægtige og gravide i 
12. uge og frem, gratis kan få in-
fluenzavaccinationen frem til den 
31. december.

Overlæge ved 
Statens Serum 
Institut, Ute Wolff 
Sönksen. 
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Soldaterlegat til medicin fylder 5 år

Fonden Soldaterlegatet har i fem 
år uddelt medicinlegater til ska-
dede soldater. Det sker i samar-
bejde med apotekerne. Legatet 
dækker egenbetalingen af recept-
pligtig medicin og lyder på knap 
4000 kr. Siden 2012 har fonden 
uddelt 460 medicinlegater. 

Baggrunden for legatet er, at en 
stor andel af veteraner lider af 
psykiske problemer og behandles 
ofte med medicin, der kan give 
høje udgifter. Blandt andet viser 
en undersøgelse foretaget af Ve-

terancentret, at hver tredje Af-
ghanistan-veteran har PTSD-
symptomer.

Fonden har i samarbejde Dan-
marks Apotekerforening lavet en 
vejledning til, hvordan apoteket 
hjælper legatmodtagerne med at 
administrere pengene for at sikre, 
at midlerne bliver brugt efter 
hensigten. Man kan læse vejled-
ningen og få mere information 
om legatet på medlemsnettet un-
der Medicintilskud. Samarbejdet 
er frivilligt for det enkelte apotek. 

Veteraner kan få bevilget legater til medicin.

Hidrasec®, kapsler 100 mg (racecadotril). Lægemiddel ved akut diarré til voksne og børn fra 15 år, der virker ved at nedsætte væskeudskillelsen fra tarmen 
til tarmindholdet. Dosering: 1 kapsel initialt, derefter 1 kapsel 3 gange dagligt. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for 
hjælpestofferne. Der er ikke beskrevet nogen interaktioner med andre lægemidler hos mennesker til dato. Forsigtighed vedrørende brugen hvis blodig afføring 
med høj feber eller ved nyresygdom eller nedsat leverfunktion. Bivirkninger: Hovedpine (≥ 1/100 til <1/10), udslæt og erytem (≥ 1/1.000 til < 1/100). Bør 
ikke anvendes til gravide og ammende. Pakning: 10 stk. HA. Priser: For dagsaktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Ikke tilskudsberettiget.  Indehaver af 
markedsføringstilladelsen:  Bioprojet Europe Ltd., Irland. Repræsentant Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Sverige. Afsnit er omskrevet og/
eller forkortede i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé dateret 11.09.2017. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra 
indehaveren af markedsføringstilladelsen. Ref. 1: Schwartz JC. lnt J Antimicrob Agents 2000;14:75-79. DK1721

Ved akut 
diarré!

Hvis du rammes af diarré, er det dén du
vil stoppe – ikke hele tarmfunktionen.

Du kan nu tilbyde dine kunder en 
diarrébehandling, der virker ved at 

normalisere væskeindløbet i tarmen.1 

Hidrasec virker hurtigt mod diarré 
uden at hæmme tarmen.

Nordic Drugs, Gl. Kongevej 135 B, 
1850 Frederiksberg C, 

• Tlf 70 20 08 40 • nordicdrugs.dk  
•info@nordicdrugs.dk 
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Navnestof  
Apoteksudnævnelse og overtagelse

Slagelse Svane Apotek: Anita Albrechtsen den 28. 
september 2017. Overtagelse af apoteket fandt sted 
den 1. november 2017.

Apoteksfilial oprettet

Aalborg Vejgaard Apotek: Pr. 1. november 2017 
åbnedes ny filial under navnet Kennedy Apotek.

Lyngby Svane Apotek: Pr. 6. november 2017 åb-
nes ny filial under navnet Sorgenfri Apotek.

Ændring af udsalg til apoteksfilial

Ejby Apotek: Pr. 23. oktober 2017 ændredes Nr. 
Aaby Apoteksudsalg til Nr. Aaby Apotek.

Ændring af supplerende enhed

Bogense Apotek: Pr. 31. oktober 2017 ændredes 
Bogense Apotek til en filial under Nyborg Apotek.

Apoteksflytninger

København Vanløse Apotek flyttede den 9. okto-
ber 2017 til ny adresse: Shopping Center Kronen, 
Vanløse Torv 1, 2720 Vanløse. Samtidig skiftede 
apoteket navn til Vanløse Løve Apotek.

Aars Apotek flyttede den 9. oktober 2017 til ny 
adresse: Søndergade 34, 9600 Aars.

Fødselsdage

50 år

17. november 2017: Apoteker Claus Holm Slot, 
Vejle Løve Apotek.

60 år

20. november 2017: Apoteker Liselotte Petersen, 
Frederiksberg Smallegades Apotek.



CITO IT’s 20 ansatte supporterer dagligt knap 140 afdelinger
og knap 1300 arbejdspladser samt et antal servere.

Kunne du tænke dig at vide mere om CITO IT og apotekssystemet C2, så kontakt 
os på nedenstående telefon eller e-mail.

Cito IT deltager på årets
apotekerkonference med 
spændende nyheder!

• ENKELT BESTILLINGFLOW
• INGEN MANUEL INDTASTNING
• SPAR TID
• ADGANG TIL FULDT VARESORTIMENT
• INDSIGT I LAGERBEHOLDNING
• EN BEDRE KUNDESERVICE

Mød os på Apotekerkonferencen

den nye løsning kontakt Cito IT.

KOM GODT I GANG  Cito IT A/S
Rypevang 1
3450 Allerød
Tlf.: 4814 3300
Fax: 4814 3311
Mail: info@cito.dk

Løsningen gørdet let forhåndkøbsudsalgetat bestille varer
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Hvis du vil stoppe, 
skal du vide, hvor du skal starte.

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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