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Lejligheden ligger på 1. sal i et kloster, som indvendigt er totalt istandsat. Huset ligger 
i en pragtfuld natur omgivet af olivenlunde op ad en blød bjergskråning, der vender 
mod syd. Lejligheden er på 128 m2 i 2 etager med det synlige tagtømmer i de skrå lof-
ter på øverste etage, hvilket gør lejligheden utrolig smuk og intim. I vinter er det store 
badeværelse blevet renoveret og der er installeret en bruseniche. Hele lejligheden er 
blevet malet og diverse mangler er blevet udbedret. Lejligheden er til 6 personer. Der 
er 2 badeværelser, 3 toiletter, 3 soveværelser og integreret køkken/stue. Der må maks. 
overnatte 8 personer, men der er kun senge og sengetøj til 6. Der forefindes TV, ste-
reoradio og alt i børneudstyr. I køkkenet er der komfur, køleskab, fryser, opvaskema-
skine samt vaskemaskine. Der findes aircondition og WIFI. Der hører swimmingpool 
inkl. børnepool til lejligheden, som ligger 50 meter fra terrassen, som er placeret 10 
meter fra huset med en fantastisk udsigt.
Udlejning for sommersæsonen, som er fra 26. maj til 20. oktober, sker ved lodtræk-
ning som ovenstående. Lejen udgør kr. 4.950 pr. uge + slutrengøring. Der vil også 
være obligatorisk leje af sengelinned, håndklæder m.v. Uden for sæsonen er lejen    
kr. 3.500 Her kan man leje lejligheden uden lodtrækning.
Det er ikke muligt at leje lejligheden udenfor sæsonen 2019, førend dette bliver an-
nonceret i Pharma og Farmaci i begyndelsen af september.

 
Huset ligger med en enestående udsigt over Svaneke by og Østersøen. Der er gåaf-
stand til byen og klippebadestrand. Huset er i 2 plan, i alt ca. 105 m2 med 4 sovevæ-
relser til maks. 9 personer. I stueetagen er der alrum med lille brændeovn (åbent køk-
ken og spise/opholdsstue) med 2 udgange til terrassen og 2 soveværelser. Farve TV 
med digitalbox til Canal+ og fællesantenne, DVD, stereoanlæg med CD-afspiller og 
WIFI. I køkkenet forefindes køleskab, elkomfur med grill og ovn, mikrobølgeovn, op-
vaskemaskine og diverse køkkenting. Badeværelse med bruseniche, toilet, vaskema-
skine og tørretumbler, På 1. sal er der 2 værelser og opholdsstue med sovesofa + toi-
let. Der er barneseng og trip-trap stol samt div. børneudstyr.
Udlejning for sæsonen, som er fra 26. maj til 20. oktober, sker ved lodtrækning som 
ovenstående. Lejen udgør kr. 4.450 pr. uge + slutrengøring. Udenfor sæsonen er lejen 
kr. 3.000. Her kan man leje huset uden lodtrækning.

 
Hytten er beliggende i et hytteområde 290 km. fra Oslo og 214 km. fra Kristianssand.
Hytten er på 88 m2 og indeholder en stor opholdsstue med pejs og 4 soveværelser. 
Der findes TV med danske kanaler, DVD og radio med CD-afspiller. Køkkenet er forsy-
net med elkomfur med ovn, køleskab, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. Der findes 
ligeledes en stor fryser. Badeværelse med bruser, vaskemaskine og tørretumbler. Der er 
mulighed for mange gode naturoplevelser i et ualmindeligt skønt naturterræn. Der 
findes et stort badeland lige i nærheden med en helt ny og meget lækker spaafdeling. 
Ovennævnte hytte kan uden lodtrækning lejes fra 21. april til 15. december. I juni, juli 
og august er lejen kr. 3.000 pr. uge + slutrengøring. Øvrige måneder er lejen kr. 2.700 
pr. uge + slutrengøring. Der foretages lodtrækning for vintersæsonen. Henvendelse se 
ovenstående.

FERIEBOLIGER

Se billeder af husene på Pharmaforsikrings hjemmeside www.pharmaforsikring.dk

PHARMAFORSIKRING - FORSIKRINGSFORENINGEN FOR 
MEDLEMMER AF PHARMADANMARK OG DANMARKS APOTEKERFORENING

Nu foretages der lodtrækning for sommer- og efterårssæsonen 2018 i Pharmaforsikrings ferieboliger i Le Broc, Nice, Lucca i 
Toscana og på Bornholm. Er du Tryg familie kunde, Pharma Plus eller Pharma 12 eller 20 kunde (står på din opkrævning fra 
Tryg) eller med i apotekernes erhvervsordning samt medlem af Pharmadanmark eller Danmarks Apotekerforening, kan du 
leje nedennævnte ferieboliger. Opfylder du ikke disse forudsætninger, vil din ansøgning ikke blive behandlet.
Vi skal gøre opmærksom på, at alle vores ferieboliger er røgfri og husdyr må ikke medbringes.

Le Broc, som er en lille sydfransk landsby, ligger ca. 25 
km fra Nice og ca. 1 times kørsel fra Italien. Bebyggel-
sen er udformet som en terrassebebyggelse og ligger 
450 m over havet med en enestående udsigt.

Hus 1. – nr. 17
Terrassehuset er på ca. 76 m2 i 2 plan med en stue og 
køkken nederst. Der er komfur med ovn, emhætte, 
køleskab med fryser og opvaskemaskine. Der er flad-
skærms TV med danske kanaler, radio, Iphone- og    
Iphad-afspiller. På 1. sal er der 2 soveværelser med 
fransk altan, barneseng, høj stol, nyere badeværelse 
med vaskemaskine. Separat toilet med håndvask.   
Mulighed for ekstra opredning på drømmesenge i   
stuen. Der må maks. være 6 personer. 
Udenfor er der en stor terrasse med markise, have-
møbler og grill.

Hus 2. – nr. 23
Terrassehuset er på ca. 70 m2 i 1 plan med stue og 2 
soveværelser. Mulighed for ekstra opredning på drøm-
mesenge i stuen. Der må maks. være 6 personer. Ellers 
er alt det samme som i hus nr. 1. Til bebyggelsen hører 
swimmingpool, tennisbaner og squash-baner.
Udlejning for sæsonen, som er fra 26. maj til 20. okto-
ber, sker ved lodtrækning. Lejen udgør kr. 3.350 pr. 
uge + slutrengøring. 
Indtil 26. maj og fra 20. oktober til 31.december er le-
jen kr. 2.500 + slutrengøring. Her kan man leje husene 
uden lodtrækning. Det er ikke muligt at leje husene 
uden for sæsonen for 2019, førend dette bliver an-
nonceret i Pharma og Farmaci i begyndelsen af sep-
tember. 

Udlejning vil ske efter lodtrækning. I kan på Pharma-
danmarks hjemmeside www.pharmadanmark.dk 
læse, hvordan I booker/tilmelder jer lodtrækningen. 
Hvis du er apoteker, skal du kontakte Phamadanmark, 
tlf. 3946 3600, for at få adgang til systemet. 

Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest 
fredag den 2. februar 2018. Evt. yderligere oplysnin-
ger kan fås ved henvendelse til Jette Schmidt Hansen, 
e-mail: jh@pharmadanmark.dk og på foreningens 
hjemmeside www.pharmaforsikring.dk.

Det gælder for alle husene, at vindere får besked via mail i uge 6/7. Ansøgere, som ikke har vundet, får mail i uge 8/9.

Terrassehuse i Le Broc, Nice Lucca, Toscana, Italien 

Bornholm, Svanebakken i Svaneke 

Hovden, Norge
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Du kan spørge her på apoteket om rejsnings-
problemer og på vores anonyme chat døgnet 
rundt.

Din medicin kan give 
rejsningsproblemer

Din livsstil kan 
gøre dig slap

ENHVER MAND 
BØR HAVE OM 
REJSNINGSPROBLEMER

af alle mænd 
over 40 år oplever 
rejsningsproblemer

Det vil sige, at det er 
din krops mekanisme, 
der ikke fungerer. 

Bliv undersøgt, 
hvis du oplever 
gentagne 
rejsnings-
problemer.

Mulige årsager:

Forhøjet kolesterol

Forhøjet blodtryk

Diabetes

Nervesygdomme

Hormonforstyrrelser

Rygning, overvægt og 
for meget alkohol kan give 
rejsningsproblemer.

Gode vaner kan hjælpe 
til at få potensen tilbage.

50% 

80% af rejsnings-
problemerne har 
fysiske årsager

Visse lægemidler 
kan have nedsat rejs-
ningsevne som bivirk-
ning. 
Spørg apoteket hvis du vil vide mere 
om den medicin, du tager. 

Stop aldrig uden at spørge din læge.

Rejsningsproblemer er 
ualmindeligt almindelige.

Der er hjælp at hente 

VIGTIG 
VIDEN

Godt vi har apoteket
Her kan du spørge om råd. 
Og på apoteket.dk/rejsning
kan du chatte med os døgnet rundt.

I samarbejde med
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Luft til leg
- også når du har astma. Få hjælp til korrekt brug  

af astmamedicinen på apoteket.

apoteket.dk

børneastma.indd   1 15/04/16   13.13
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Hastige forandringer stiller krav
Da klokken slog midnat nytårsaften, skete der flere ting, som ikke er set i mange år. 
En række vagtapoteker lukkede døren – og låste den. Næste dag kunne danskerne 
for første gang tage medicin direkte ned fra hylderne i supermarkedet. Og imens 
fortsætter nye apoteker at skyde op rundt om i landet.

Forandringer i vores fag sker i et højt tempo i disse år. Det stiller høje krav til os, 
samtidig med at vores økonomi bliver stadig mere presset. Men der ligger også mu-
ligheder i forandringerne, og på Apotekerkonferencen for nylig blev der sat en tyk 
streg under, at vi vil strække os langt for at gribe mulighederne. 

Loven om selvvalg betyder, at en del håndkøbslægemidler fra nytår ikke længere 
skal udleveres af en medarbejder, men kan findes frit tilgængeligt på for eksempel 
supermarkedets hylder. I vores øjne er det langt fra nogen god idé. Medicin som en 
dagligvare på linje med køkkenrulle og koteletter efterlader et indtryk af noget 
harmløst. Det er medicin ikke. Medicin brugt forkert kan have alvorlige konsekven-
ser. 

Loven om selvvalg er et faktum. Vores mulighed ligger i, at vores faglighed er et 
vigtigt værn mod konsekvenserne. Vi kan skabe en øget opmærksomhed om det, vi 
kan. Vi kan slå bremsen i, når nogen er på vej til at blande medicin, som skaber 
problemer i kombination, når nogen misforstår, hvad et lægemiddel kan bruges til 
eller når nogen i virkeligheden bør gå til lægen i stedet for at købe håndkøbsmedi-
cin. Det skal vi lade borgerne vide, når vi møder dem i skranken. Også selv om de 
køber medicin i kiosken.

Den nye vagtordning er også en stor forandring, og ikke kun fordi flere vagtapote-
ker for første gang i mange år skulle finde nøglen til hoveddøren. Rigtig mange 
apoteker får nye åbningstider. Vi gør vores for at sikre, at borgerne har den rette vi-
den om ændringerne, ikke mindst at regionerne overtager ansvaret for akutmedicin 
efter midnat. 

En lige så vigtig forandring er imidlertid, at flere vagtapoteker efter den nye ord-
ning holder længere åbent i de tidsrum, hvor behovet er størst, for eksempel i af-
tentimerne. Vi skal sørge for, at borgerne opdager, at de også får en mærkbar for-
bedring. Mange steder bliver det nemmere at komme på apoteket efter fyraften bare 
som følge af den nye vagtordning. Samtidig stiger antallet af apoteker fortsat. Til-
sammen skaber det en øget tilgængelighed til medicin og til den rådgivning, som 
borgerne har brug for.

Forandringerne gør det turbulent at være apoteker i disse år, og på mange måder 
også sværere. Men med til historien hører, at vi står for en udvikling, hvor dansker-
ne får bedre service og får lettere ved at få den medicin og den viden om medicin, 
de har brug for. Den historie skal vi huske at fortælle vores omverden.

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening
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”Vi skal have modet til  at se på os selv”

APOTEKERKONFERENCEN 2017

Apotekerkonferencen 2017 stod i dialogens 

tegn. Apotekerne kiggede indad og diskute-

rede foreningens udvikling. Set i lyset af 

den hårde konkurrence i sektoren, var 

enighed om retningen overraskende, lød 

det bagefter fra apotekerne

Af Karoline Persdatter Gotfredsen 

Apotekernes verden har på bare to år foran-
dret sig radikalt og i et tempo, ingen havde 

forestillet sig. Apotekerloven, der trådte i kraft 1. ju-
li 2015, har øget konkurrencen blandt apotekere 
markant. Foreningens bestyrelse havde derfor valgt 
at lave et anderledes set up på årets konference: fær-
re oplæg og mere tid til medlemsdebat. 

”Konkurrencesituationen betyder, at alt det, der 

deler os, er blevet lettere at få øje på. Der er en fare 
for, at det helt stjæler opmærksomheden fra det, vi 
er fælles om. Vi er så vant til alt det, vi er fælles om, 
at det glider bagud i bevidstheden,” indledte for-
manden med på konferencen. 

Konferencen var derfor en anledning til i fælles-
skab at drøfte, hvordan foreningens rolle skal ud-
vikles i de kommende år. Op til konferencen havde 
foreningen fået foretaget eksterne analyser af tre 
centrale områder i foreningen, som blev brugt som 
afsæt for medlemsdebatten. 

”Det komplicerede spørgsmål er, hvordan vi skal 
forandre os. Vi skal have modet til at se på os selv, 
hvis vi vil finde svaret. Vi skal hver især se på vores 
egen forretning med kritiske øjne. Og vi skal se på 
foreningen med kritiske øjne. Har vi det setup, som 
bedst muligt understøtter vores hverdag? Og som 
bedst muligt sikrer vores forretning nu og i fremti-
den?” sagde formanden.
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”Vi skal have modet til  at se på os selv”

”

Fakta

Bestyrelsen præsenterede fem områder på konferen-
cen, som den mente var centrale for sektorens ud-
vikling: 
1 Foreningsfællesskabet
2 Fælles opgaveløsning
3 Apoteket som forretning
4 Faglighed
5 Sammenhængskraft gennem medlemsinvolvering

I grupper diskuterede apotekerne blandt andet pej-
lemærker for sektoren og foreningens aktiviteter. En 
meningsmåling efter første dag på konferencen vi-
ste, at 85 procent af apotekerne vurderede, at de var 
enige eller meget enige om, hvor sektoren skal be-
væge sig hen. Det kom bag på flere af deltagerne. En 
af kommentarerne ved bordene lød: ”Det har over-
rasket os meget, at vi i bund og grund er meget eni-
ge.” Den samme melding gik igen i stort set alle 
skriftlige tilbagemeldinger fra bordene.

Fællesskabet kan flytte sektoren 

Apotekerne var blandt andet enige om, at fællesska-
bet skal bevares. 

”Sammenhængskraften i sektoren er afgørende. Vi 
bliver nødt til at holde sammen, da vi kun på den 
måde kan flytte os. Strategisk udvikling er nødven-
digt – også på et lokalt niveau. Vi skal fokusere på 
vores faglighed og udnytte, at der er efterspørgsel 

efter vores kompetencer,” sagde en apoteker i ple-
num. 

Formand Anne Kahns præsenterede bestyrelsens 
overvejelser på fem områder, som den mente var 
vigtige for at udvikle sektoren. Et af områderne var 
foreningsfællesskabet. Budskabet var, at man skal 
respektere en individualitet og ejerskabsfornemmel-

Det komplicerede spørgsmål 

er, hvordan vi skal forandre os. Vi 

skal have modet til at se på os 

selv, hvis vi vil finde svaret. Vi 

skal hver især se på vores egen 

forretning med kritiske øjne. Og 

vi skal se på foreningen med kri-

tiske øjne. Har vi det setup, som 

bedst muligt understøtter vores 

hverdag? Og som bedst muligt 

sikrer vores forretning nu og i 

fremtiden?”

Anne Kahns,
Formand for Danmarks Apotekerforening
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> sen med hensyn til eget apotek, men samtidig beva-
re og udvikle fællesskabet. Formanden lagde blandt 
andet op til overvejelser om et nyt værdi- og ad-
færdskodeks i foreningen, der afspejler apotekernes 
nye virkelighed.  

Området foreningsfællesskabet dækkede også over 
apotekets visuelle identitet. Bestyrelsens holdning 
var klar: 

”Vi skal bevare og bruge den visuelle identitet 
som et markant kendetegn for vores sektor og som 
et symbol på vores sammenhængskraft,” sagde for-
manden.

Hun løftede sløret for en ny model for visuel 
identitet, hvor skiltet, designprogrammet og vare-
mærket forbliver et kollektivt gode. Resten bliver 
fritstillet og brugerbetalt. 

Faglighed skal kunne betale sig

En stor gruppe apotekere var også optaget af at 
komme dybere ind i det nære sundhedsvæsen. Men 
det forudsætter, at apotekerne i højere grad bliver 
honoreret for kerneydelserne receptekspedition og 
sundhedsfaglige ydelser. De efterspurgte derfor en 
ny økonomimodel, der tilgodeser faglighed frem for 
frihandelsvarer. I dag udgør receptmedicin 75 pro-
cent af apotekets omsætning, men kun 56 procent 
af indtjeningen. Hvorimod frihandelsvarer udgør 14 
procent af omsætningen, men hele 27 procent af 
indtjeningen.

”Vi kan gøre en kæmpe indsats på det faglige om-
råde, men vi får stort set ikke noget for det. Det ko-
ster os nærmest penge,” var et af apotekernes ud-
sagn. 

Bestyrelsen var på linje med de øvrige apotekere 
med hensyn til, at faglighed skal kunne betale sig.

Under konferencen ytrede flere apotekere, at de 
brodne kar var en stor trussel for sektoren. 

”Er der en, der træder ved siden af, og kører den 
historie i hele pressemøllen, så har vi godt nok et 
problem,” lød det fra en apoteker. 

I den forbindelse foreslog flere apotekere, at der 
skulle sanktioneres over for de medlemmer, der 
overtrådte reglerne. 

”Vi skal få myndighederne til at håndhæve lov-
givningen over for ulydige medlemmer, så enkelte 
medlemmer ikke får lov til at sætte dagsordenen,” 
sagde en apoteker. 

Trussel fra omverdenen

Disruption var et af de centrale ord ved bordene. 40 
procent af deltagerne vurderede, at disruption rum-
mer den største trussel for sektoren.

”Det er svært at forestille sig de nye muligheder, 
før de er her. Derfor kan forandringerne også kom-
me hurtigere, end man aner, hvis nogle kan dække 
det grundlæggende behov. Og borgerne er hurtige 
til at optage dem,” sagde Espen Højlund, direktør i 
Advice, i et oplæg. 

Der var også apotekere, der så disruption som en 
mulighed i sektoren, såfremt foreningen er på for-
kant med de teknologiske muligheder. Igen blev 
sammenhængskraften i sektoren nævnt som en for-
udsætning for, at det overhovedet kan lade sig gøre. 
Anne Kahns var enig i, at disruption var vigtigt at 
tage alvorligt. 

”Vi skal huske, at fjenden ikke nødvendigvis er 
naboen, hvis Amazon.com banker på. Perspektivet 
skal være, at vi bliver bedre i stand til ikke bare at 
gribe - men også selv kan bidrage til at udvikle - nye 
markedsmuligheder. Vi skal ikke bare vente på dis-
ruption, men selv skabe vores version,” sagde hun.

Bestyrelsen vil arbejde videre med apotekernes in-
puts det næste halve år. Inden generalforsamlingen 
i maj fremlægger bestyrelsen forslag til, hvordan 
foreningens aktiviteter kan tilpasses. n

 

APOTEKERKONFERENCEN 2017

Under konferencen diskuterede apotekerne i grupper 
blandt andet pejlemærker for sektoren og foreningens aktiviteter.
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APOTEKERKONFERENCEN 2017

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) 

lagde ikke skjul på sine forventninger til 

apotekerne, da hun talte på Apotekerkonfe-

rencen

Af Peter Starup

Stor ros for at følge med udviklingen og for hele 
tiden at kigge på bedre måder at gøre tingene 

på”.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby efterlod in-

gen tvivl om den overordnede tilfredshed med apo-
tekssektoren, da hun talte på Apotekerkonferencen 
2017.

Hun havde også pæne ord med om mere specifik-
ke områder, især i forhold til apotekernes rolle i 
sundhedsvæsenet. Omvendt efterlod ministeren in-
gen tvivl om, at hendes og regeringens øjne hviler 
på sektoren, og at forventningerne er høje, hvis 
apotekerne skal leve op til at være en del af sund-
hedsvæsenet.

”Det er et sted, hvor man ikke skal regne med 
business as usual. Kravene og forventningerne er 
tårnhøje, og de er tårnhøje hver dag. Der er kon-
stant udfordringer, og dem skal man formå at forstå 
og gribe og også skabe forandring til det bedre,” 
sagde Ellen Trane Nørby.

Prissystem er ikke til forhandling

Ministeren ønsker dog ikke at ændre de grundlæg-
gende forhold omkring apotekerne.

”Kernen i jeres arbejde er mødet med borgeren. 
Det var det i går, det er det i dag, og det er det også i 
fremtiden. Det handler om en række hensyn til bå-
de forsyningssikkerhed, lighed i sundhed, patient-
sikkerhed og uvildighed. Det er værdier, som er eks-
tremt vigtige for mig som sundhedsminister og for 
os som regering,” sagde hun.

Ros og krav fra 
sundhedsministeren

Kernen i jeres arbejde er mødet 

med borgeren. Det var det i går, det 

er det i dag, og det er det også i 

fremtiden. Det handler om en ræk-

ke hensyn til både forsyningssik-

kerhed, lighed i sundhed, patient-

sikkerhed og uvildighed. Det er 

værdier, som er ekstremt vigtige 

for mig som sundhedsminister og 

for os som regering.”

Ministeren har tidligere slået fast, at hensynet til li-
ge adgang til medicin og lige udgifter til receptme-
dicin i hele landet er grundpiller for sundhedsvæse-
net. Det gentog hun på konferencen.

”Det er, at man betaler den samme pris, hvad en-
ten man bor på Læsø, eller man bor her i Køben-
havn. Det er, at man har adgang, også inden for en 
vis åbningstid og inden for en vis geografi, hvad en-
ten man bor i det storkøbenhavnske område, eller 
man bor rundtom i vores land,” sagde Ellen Trane 
Nørby.

En åben invitation

Sundhedsministeren opfordrede apotekerne til at 
byde sig til i forhold til at spille en mere aktiv rolle i 
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

”Jeg oplever, at I er en sektor, der er klar, men jeg 
oplever også, at vi er nødt til at have en dialog om, 
hvor man kan byde sig til i forhold til flere opgaver. 
Der har jeg heldigvis en god dialog med Apoteker-
foreningen,” sagde hun.

Ellen Trane Nørby, sundhedsminister

”

”
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Mere konkret pegede ministeren på, at der opstår 
muligheder, i takt med at opgaverne flytter fra syge-
husene og ud i lokalområderne så tæt på borgerne 
som muligt.

”Det er også en rejse, hvor I, hvis I aktivt er med, 
kan komme til at spille en langt større rolle end i 
dag. Men det kræver, at man har lyst til at være 
med på den rejse, og at man kan se, at der måske 
skal ændres på, hvordan man plejer at gøre tingene 
nogle steder. I har vist i de sidste tre år, at det er I i 
høj grad gearet til,” sagde Ellen Trane Nørby.

Hårde signaler om økonomi

Lige så klar i mælet, ministeren var om forventnin-
gerne til, at apotekerne byder sig til med løsninger 
på udfordringer i sundhedsvæsenet, lige så klare var 
signalerne om, at området er økonomisk udfordret.

”Ligesom I kigger ned i jeres økonomi, så kigger 
jeg selvfølgelig også ned i statens økonomi sammen 
med resten af regeringen og ser på, hvordan vi sik-
rer mest mulig sundhed for pengene, og hvem der 

skal løse hvilke opgaver. Derfor har I selvfølgelig je-
res samlede hensyn. Jeg har mit og vores fælles sam-
lede økonomiske hensyn at tage højde for. For i sid-
ste ende er det penge, som vi så ikke kan bruge på 
andre patientrelaterede områder,” sagde Ellen Trane 
Nørby.

Efter alt at dømme er ministeren heller ikke villig 
til at lade det øgede aktivitetsniveau indgå i overve-
jelserne om apotekernes økonomi. Hun roste udvik-
lingen efter apotekerloven, men markerede også 
klart, at sektoren selv har ansvaret for udviklingen.

”Vi satte ikke tal på hvor mange filialer, der skulle 
være. Vi satte ikke tal på, hvor hurtigt det skulle gå. 
Det mener vi, at I er de rigtige til at vurdere. Jeg er 
rigtig glad for den øgede tilgængelighed, der er 
kommet, og jeg er glad for, at vi med cementerin-
gen af, at I er en del af sundhedsvæsenet, løbende 
drøfter, om der er flere opgaver, der kan ligge ude 
ved jer. Den diskussion tager jeg rigtig gerne, fordi 
jeg mener, at det er en del af den videreudvikling, 
der skal være,” sagde Ellen Trane Nørby. n

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøgte Apotekerkonferencen, hvor hun holdt tale for apotekerne. 
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Analyse viser, at Apotekerforeningen har 

en lang række fællestræk med andre bran-

cheforeninger. Konkurrence og fællesskab 

er et vilkår for de fleste 

Af Karoline Persdatter Gotfredsen

Kan man være konkurrenter med sin nabo og 
samtidig arbejde sammen om bedre vilkår på 

de store linjer? Ja, det kan man, lyder konklusionen 
i Apotekerforeningens analyse af forskellige bran-
cher. 

For apotekssektoren har branchefællesskabet altid 
haft en særlig rolle i kraft af, at man før var afgræn-
set fra hinanden i naturlige forsyningsområder. I en 
situation, hvor konkurrencen internt i sektoren var 
begrænset, kunne foreningen servicere de individu-
elle apotekere ekstra meget. Situationen er nu en 
anden. Apotekerne befinder sig i en ny konkurren-
cesituation grundet apotekerloven. Men konkurren-
ce har altid været en præmis for stort set alle bran-
cher. Alligevel har hver branche et fællesskab, viser 
analysen.  

”I branchefællesskabet handler det om at stå sam-
men om at påvirke de større og samfundsrettede 
dagsordener. Med en fælles branchestemme taler 
man med større gennemslagskraft, når man ønsker 
at fremme sine interesser i forhandlinger og andre 
demokratiske processer,” sagde Espen Højlund, di-
rektør i Advice, der præsenterede Apotekerforenin-
gens analyse på Apotekerkonferencen.

Analysen viser desuden, at der er flere punkter, 
hvor Apotekerforeningen ligner andre branchefor-
eninger. Politisk interessevaretagelse, kommunika-
tion i medierne og til medlemmerne er ydelser, som 
alle foreninger tilbyder. Det samme gælder kurser, 
lederudvikling og kvalitetsudvikling. Det er ikke 
ydelser, hvor nogle brancheforeninger differentierer 
sig – det er den base af opgaver, som foreningerne 
skal varetage, hvis de vil fungere som en branche-
forening.

APOTEKERKONFERENCEN 2017

Konkurrence - en præmis  for branchefællesskaber
Med jeres særlige 

fælles visuelle identi-

tet og brand bliver 

denne opfattelse af 

apotekerne som én 

samlet stand kun end-

nu stærkere. Kunst-

stykket er at udnytte 

de store fordele, der 

knytter sig til jeres 

stands brand med høj 

faglighed og professio-

nalisme, og så på den 

anden side minimere 

uhensigtsmæssig ad-

færd, der kan skade 

dette brand.”

Espen Højlund, direktør i Advice

Betragtet som en samlet stand 

Apotekerne adskiller sig desuden fra en række bran-
cher i kraft af at være en standsforening, viser ana-
lysen. Det at være en standsforening har den konse-
kvens, at alle apotekere bliver betragtet som én sam-
let stand – ligesom lægerne – hvor én persons ad-
færd og ytringer smitter af på hele standen. 

”Med jeres særlige fælles visuelle identitet og 

”
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Konkurrence - en præmis  for branchefællesskaber

brand bliver denne opfattelse af apotekerne som én 
samlet stand kun endnu stærkere. Kunststykket er 
at udnytte de store fordele, der knytter sig til jeres 
stands brand med høj faglighed og professionalis-
me, og så på den anden side minimere uhensigts-
mæssig adfærd, der kan skade dette brand,” sagde 
Espen Højlund. 

Hvad angår nogle ydelser og opgaver, skiller Apo-

tekerforeningen sig også ud i forhold til andre bran-
cheforeninger. Det drejer sig særligt om lønafgifts-
systemet, IT-systemer, forhandling af bruttoavance-
aftalen og den fælles visuelle identitet. Ydelser som 
lønafgiftssystemet er historisk betingede, mens de 
øvrige opgaver og ydelser har andre bevæggrunde. n 
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APOTEKERKONFERENCEN 2017

Hvad synes du om den anderledes 
form på årets Apotekerkonference?
- Det var super! Det fungerede rig-
tig godt med diskussion ved borde-
ne. Det var langt bedre end at se 
100 slides, hvor man alligevel kan 
læse sig til indholdet. Når folk 
kommer til orde, finder man plud-
selig ud af, at vi ikke er så langt fra 
hinanden, som man skulle tro.

Hvad kan du tage med hjem fra 
konferencen?
- I hverdagen kan fagligheden godt 
komme til at stå lidt i baggrunden. 
Derfor var det positivt, at det fyld-
te en så stor del af dagsordenen på 
konferencen.   

Det mener apotekerne om 
årets Apotekerkonference

Hvad synes du om den anderledes 
form på årets Apotekerkonference?
- Jeg synes, det har været rigtig 
godt. Det var dejligt at blive sat 
sammen med folk, man ikke ken-
der så godt. Det gav nye perspekti-
ver på tingene og mulighed for at 
erfaringsudveksle.

Hvad kan du tage med hjem fra 
konferencen? 
- Jeg er langt mere optimistisk, end 
da jeg ankom til konferencen. Det 
var overraskende at opleve, at vi 
medlemmer faktisk vil det samme: 
fagligheden.

Hvad synes du om den anderledes 
form på årets Apotekerkonference?
- Konferencen var langt bedre end 
sidste år. Det er lige præcis den her 
inddragelse, som medlemmerne ef-
terspørger. Vi fik diskuteret nogle 
spørgsmål, der har stor betydning 
for sektorens fremtid.   

Hvad kan du tage med hjem fra 
konferencen?
- Jeg blev overrasket over, hvor 
enige vi er. Det er på trods af den 
nye apotekerlov, som har skabt 
stor indbyrdes konkurrence. Skal 
sektoren overleve, bliver vi nødt til 
at stå sammen.   

Jette Havbo, Nykøbing Mors Sct. Clemens Apotek:

Rami Zeidan, Viborg Svane Apotek:

Lene Kæstel, Haderslev Hjorte Apotek:

Af Karoline Persdatter Gotfredsen
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Månedens case

Månedens case er skrevet af farmaceut 
Tina Hoby Andersen.
 
Har du spørgsmål til casen eller 
forslag til nye cases, så skriv til 
tan@apotekerforeningen.dk.

Rygestop – hvordan?

•  Chancen for at blive røgfri er fem gange større fri, 
hvis man får hjælp. 

 -  Af alle dem, der forsøger uden hjælp, vil kun   
4 % være røgfri efter et år. 

 -  Hvis man får hjælp, ligger succesraterne normalt 
mellem 15 og 25 %. 

•  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man kombinerer 
flere metoder og værktøjer, for eksempel rygestop-
kursus og brug af medicinske hjælpemidler1.

Mulige fokusområder

Typiske problemområder ved brug af nikotinsubsti-
tution er:
•  At nikotinsubstitution ikke matcher den enkelte 

kundes nikotinafhængighed og ønsker.
•  At produkterne ikke bliver anvendt korrekt.

Anvendelse

Plaster
•  Nicotinell® plaster appliceres 1 gang dagligt (24-ti-

mers plaster)
•  Nicorette® plaster appliceres om morgenen og fjer-

nes ved sengetid (16-timers plaster)
 -  Plasteret sættes på ren, tør, hårfri og ubeskadiget 

hud, fx på overarmen eller hoften. Applikations-
stedet bør varieres, så samme sted først anvendes 
igen efter en uge.

Tyggegummi
•  Indtagelse af kaffe og syrlige eller kulsyreholdige 

drikke bør undgås i op til 15 minutter før anven-
delse, da disse kan mindske absorptionen, og virk-
ningen er bedst, hvis man undlader at drikke under 
brugen

•  Tyg langsomt, indtil en kraftig smag fornemmes, 
og lad det hvile på indersiden af kinden eller under 
tungen, indtil den stærke smag forsvinder. Gentag 
proceduren i ca. 30 minutter, indtil nikotinen er 
tygget ud af tyggegummiet.

Inhalator
•  Hver dosisbeholder rækker til ca. 20 minutters in-

tensiv brug og erstatter 3-4 cigaretter.
•  Da mængden af nikotin fra inhalatoren er mindre 

end fra en cigaret, skal man suge 8-10 gange så me-
get, som når man ryger en cigaret.

•  Inhalatoren kan også bruges med pauser, og så er 
der nikotin i inhalatoren til længere tids forbrug.

•  Daglig dosis: 6-12 dosisbeholdere.
•  Lad være med at drikke noget, samtidigt med at in-

halatoren bruges.
•  Inhalatoren frigiver mindre nikotin, når den er 

kold.
•  Når forseglingen er brudt på dosisbeholderen, er 

det bedst at bruge den inden for 12 timer.

Virkning

•  Nikotinsubstitution dæmper abstinenserne i et så-
dant omfang, at patienten kan koncentrere sig om 
de holdnings- og adfærdsmæssige tilpasninger, der 
er nødvendige for et succesfuldt rygestop.

•  Nikotinsubstitution kan også benyttes, hvis man 
ønsker at nedsætte cigaretforbruget med henblik 
på senere rygestop.

Cases

1Rygestop-guide 2014, Sundhedsstyrelsen.

Information omkring lægemidler er indhentet på 

www.indlægsseddel.dk d. 09.12.17

Rygestop – nikotinsubstitutionspræparater

Nytårsforsæt – motiveret storryger
En 45-årig mand kommer for at få hjælp til at stoppe med at    
ryge. Han er meget motiveret.

Gravid ryger
En kvinde på 26 år har lige fundet ud af, at hun er gravid. Hun 
ønsker derfor at stoppe med at ryge. Hun har ikke talt med sin 
læge.

Rygereduktion – lang rejse
En 65-årig mand skal på en lang rejse og skal derfor bruge noget, 
som kan tage hans nikotintrang under rejsen.



18 FARMACI 01 | JANUAR 2018 | MEDICINHÅNDTERING

Kurser i medicinhåndtering 
skaber tryghed hos 
pædagogisk personale

Samarbejde mellem København Sønderbro 

Apotek og Center for Børn med Handicap i 

København betyder, at medicinhåndtering 

nu er fast punkt på dagsordenen, når pæda-

goger afholder personalemøder. Nyt farma-

ceutisk speciale har undersøgt effekten af 

medicinhåndteringskurser, og det virker, 

lyder konklusionen 

Af Tasja Norre Parize

Selv om medicinhåndtering ikke er en del af de-
res uddannelse, er det alligevel en vigtig del af 

pædagogernes daglige arbejde på Center for Børn 
med Handicaps fem institutioner. Her bor børn og 
unge med fysiske og psykiske handicap, hvilket be-
tyder, at epilepsi-medicin, ADHD-medicin og psyko-
farmaka mod for eksempel angst og udadreagerende 
adfærd er en fast del af hverdagen.

Derfor besluttede Center for Børn med Handicap i 
Københavns Kommune i 2015 at sende alle faste 
medarbejdere på et medicinhåndteringskursus, som 
blev til i samarbejde med København Sønderbro 
Apotek. Kurserne er blevet fulgt af Jeanette Seehuu-
sen, der i sit afsluttende farmaceutiske speciale har 
målt effekten af kurserne. 

”Undersøgelserne viser et klart resultat. Nemlig, at 
viden fra medicinkurserne hænger ved hos den en-
kelte deltager, og at effekten derfor er vedvarende. 
Medicinhåndtering er nu blevet en kvalificeret del 
af arbejdsdagen og et punkt på personalemøderne. 
Her udveksler medarbejderne erfaringer og drøfter 
problematikker med hinanden,” fortæller hun. 

De ansatte har besvaret spørgeskemaer, og Jeanet-
te Seehuusen har lavet interviews med dem før og 

efter kurserne. Og ikke alene har de ansatte fået 
større viden om medicinhåndtering, de har også en 
oplevelse af at klare deres arbejde bedre. 

”Hvis medarbejderne oplever, at de er bedre klædt 
på til opgaven, så præsterer de bedre. Og det be-
kræfter mit speciale. De er mere trygge ved at give 
medicinen, de kan bedre læse indlægssedlerne og 
centrets medicininstrukser, og de har et bredt kend-
skab til, hvorfor medicinen ser ud, som den gør,” 
forklarer hun. 

Og netop på Center for Børn med Handicap, hvor 
mange af børnene ikke har et sprog eller har svært 
ved at sanse deres krop, er kurset særlig gavnligt, 
understreger hun:

”Personalet er børnenes og de unges talerør. Man-
ge af dem har ikke selv mulighed for at udtrykke sig 
om bivirkninger ved medicinen, og derfor er det 
ekstra vigtigt, at personalet observerer og melder til-
bage om det, de ser,” fortæller Jeanette Seehuusen.

Farmaceuter som undervisere

De københavnske apoteker har gennem flere år 
samarbejdet med Københavns Kommune om medi-
cinhåndteringskurser, men det er første gang, et kø-
benhavnsk apotek har gennemført et kursusforløb, 
hvor alle faste medarbejdere i en institution har del-
taget i forløb målrettet de udfordringer, som perso-
nalet hos Center for Børn med Handicap støder på. 
Og interessen var meget stor, fortæller farmaceut og 
souschef på København Sønderbro Apotek Hassan 
Salmasi:

”De vil rigtig gerne lære og stiller mange spørgs-
mål undervejs i forløbet. Mange hælder ikke selv 
medicin op, men får indsigt i kompleksiteten med 
hensyn til medicinhåndtering, i instrukser og i, 
hvorfor det er vigtigt at følge dem nøje. Og ikke 
mindst i, hvor de skal spørge, hvis de er i tvivl i ste-
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det for selv at træffe en beslutning.”
For at opnå den bedste effekt af kurset bør man 

som underviser være opmærksom på at undervis-
ningen tager afsæt i deltagernes virkelighed, lyder 
anbefalingen fra Hassan Salmasi: 

”Det er vigtigt, at vi ikke bare maser på med, hvad 
vi kan og ved som farmaceuter. Derfor er det altid 
en god ide at starte med at besøge stedet og sætte 
sig ind i de udfordringer, de har på netop deres ar-
bejdsplads, og hvilke konkrete lægemidler de bruger 
på det pågældende sted. På den måde kan man ind-
drage konkrete eksempler, som kursisterne kan rela-
tere sig til.”

Apoteket skal være proaktivt

Hassan Salmasi er ikke i tvivl om, at det gør en stor 
forskel, at det er apoteksfarmaceuter, der underviser 

i medicinhåndtering, qua deres daglige dialog med 
medicinaftagerne. 

”Der er stadig mange, der ikke ved, hvad apoteks-
farmaceuters spidskompetencer er, så derfor er der 
også risiko for, at vi ikke bliver spurgt. Generelt er 
apotekerne blevet meget mere proaktive, men vi 
skal blive ved og ikke bare sidde og vente på, at vi 
bliver spurgt. Hvis vi vil betragtes som en del af 
sundhedssektoren, så skal vi også være med til at 
løfte den samlede opgave og sætte fokus på vores 
kompetencer,” lyder opfordringen fra Hassan Sal-
masi. n

Specialet kan læses på:
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/kandidatspeciale_effek-

ten_af_et_medicinhaandteringskursus_jeannette_seehuusen.pdf

Personalet er børnenes og de unges talerør. 

Mange af dem har ikke selv mulighed for at udtryk-

ke sig om bivirkninger ved medicinen, og derfor er 

det ekstra vigtigt, at personalet observerer og melder 

tilbage om det, de ser.”
Jeanette Seehuusen

Det er vigtigt, at vi ikke bare maser på med, hvad 

vi kan og ved som farmaceuter. Derfor er det altid en 

god ide at starte med at besøge stedet og sætte sig ind i 

de udfordringer, de har på netop deres arbejdsplads, og 

hvilke konkrete lægemidler de bruger på det pågæl-

dende sted. På den måde kan man inddrage konkrete 

eksempler, som kursisterne kan relatere sig til.”

Hassan Salmasi

”

”
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Mænd rammes oftere af sygdomme, end 

kvinder gør, og deres dødelighed er højere 

end kvinders, når sygdommen er alvorlig. 

Det er baggrunden for, at apoteket sætter 

fokus på mænd i ny kampagne

Af Karoline Persdatter Gotfredsen

Mænds helbred er overordnet set godt – synes 
de selv. Derfor går mænd mindre til lægen 

og på apoteket, end kvinder gør. Alligevel viser stati-
stikkerne, at mænd rammes oftere af de fleste syg-
domme. Ny kampagne skal derfor få flere mænd til 
at reagere på symptomer og tage deres sygdom al-
vorligt. Det kræver, at sundhedssektoren bliver bed-
re til at kommunikere mere målrettet til mænd. 

Ifølge Forum for Mænds Sundhed får mange 
mænd ikke den hjælp, de havde håbet på, når de 
endelig tager kontakt til sundhedssektoren, fx går til 
lægen eller tager på apoteket. 

”En dårlig oplevelse kan have en selvforstærkende 
effekt, der gør, at mændene afholder sig fra at gå til 
lægen eller besøge apoteket. Det kan føre til, at de 
ikke får den rette hjælp i tide,” siger Birthe Sønder-
gaard, sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apote-
kerforening, og fortsætter:

”For at kommunikere med mænd på den mest 
hensigtsmæssige måde er det vigtigt, at ansatte i 
sundhedssektoren forstår, hvordan mænd opfatter 
sig selv i forhold til sundhed og sygdom, og kender 
deres reaktionsmønstre. For kvinder og mænd har 
generelt set forskellige behov for kommunikation.”

Danmarks Apotekerforening har derfor i tæt sam-
arbejde med Forum for Mænds Sundhed lavet en 
film med gode råd til apotekspersonalet om, hvor-
dan de bedre kan kommunikere med mænd, når de 
møder dem i skranken. Ifølge Forum for Mænds 
Sundhed fokuserer mange mænd på muligheder, 

Er du syg, mand? 

6 råd 
til kommunikation med mænd: 

1. Begrund konkret
2.  Stil spørgsmål til hvor meget, hvornår, hvor ofte 

osv.
3. Giv valgmuligheder
4. Hold pauser, og lyt
5. Udvis diskretion
6. Accepter, hvis han ikke vil snakke.

Kilde: Forum for Mænds Sundhed

frem for begrænsninger, og er gode til at skubbe be-
kymringer til side i forhold til blandt andet syg-
domme. Derfor forestiller mange mænd sig, at pro-
blemer nok skal gå over efterhånden. Der skal altså 
meget til, før de går til læge eller opsøger hjælp an-
dre steder i sundhedssektoren, fx på apoteket. 

Rådgivning om 
rejsningsproblemer på apoteket

Fra 22.-27. januar skal det på apoteket handle om 
erektil dysfunktion, også kaldet rejsningsproblemer. 
Det er en ualmindelig almindelig lidelse. Halvdelen 
af mænd over 40 år oplever problemer med at få 
erektion. Alligevel er emnet tabubelagt for mange. 
Birthe Søndergaard håber, at kampagnen vil få flere 
mænd til at søge rådgivning, hvis de oplever rejs-
ningsproblemer. 80 procent af alle rejsningsproble-
mer har fysiske årsager som for eksempel forhøjet 
kolesterol, forhøjet blodtryk og diabetes. 

Rejsningsproblemer kan også være en bivirkning 
ved medicin mod depression og andre psykiske syg-
domme. Her er det dog vigtigt, at man ikke stopper 
med en medicinsk behandling i utide uden først at 
have snakket med sin læge om det. n

Læs mere om erektil dysfunktion på www.apoteket.dk/rejsning. 
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Du kan spørge her på apoteket om rejsnings-
problemer og på vores anonyme chat døgnet 
rundt.

Din medicin kan give 
rejsningsproblemer

Din livsstil kan 
gøre dig slap

ENHVER MAND 
BØR HAVE OM 
REJSNINGSPROBLEMER

af alle mænd 
over 40 år oplever 
rejsningsproblemer

Det vil sige, at det er 
din krops mekanisme, 
der ikke fungerer. 

Bliv undersøgt, 
hvis du oplever 
gentagne 
rejsnings-
problemer.

Mulige årsager:

Forhøjet kolesterol

Forhøjet blodtryk

Diabetes

Nervesygdomme

Hormonforstyrrelser

Rygning, overvægt og 
for meget alkohol kan give 
rejsningsproblemer.

Gode vaner kan hjælpe 
til at få potensen tilbage.

50% 

80% af rejsnings-
problemerne har 
fysiske årsager

Visse lægemidler 
kan have nedsat rejs-
ningsevne som bivirk-
ning. 
Spørg apoteket hvis du vil vide mere 
om den medicin, du tager. 

Stop aldrig uden at spørge din læge.

Rejsningsproblemer er 
ualmindeligt almindelige.

Der er hjælp at hente 

VIGTIG 
VIDEN

Godt vi har apoteket
Her kan du spørge om råd. 
Og på apoteket.dk/rejsning
kan du chatte med os døgnet rundt.

I samarbejde med

8619_erekt__A4_rent_HC.indd   1 28/11/17   14.32

I januar sætter apoteket fokus på mænd med erektil dysfunktion. 



22 FARMACI 01 | JANUAR 2018 | WEBINAR

Apoteksansatte får fagligt brush-up på 

webinarer, en online undervisning, som 

udbydes af Pharmakon. Emnerne følger 

apotekets sundhedsfaglige kampagner. I 

2018 er der planlagt ti nye webinarer

Af Helle Kjærulf

På Frederikssund Apotek breder begejstringen 
sig over en ny form for elektronisk undervis-

ning. Foreløbig har syv af de 20 faguddannede an-
satte her i efteråret været på webinar. De er mødt 
ind en times tid før apotekets åbningstid, har sat sig 
med headset på foran en computer og har logget sig 
ind til 50 minutters onlineundervisning.

Apoteket har i forvejen købt en abonnementspak-
ke, som giver adgang til de fire webinarer, som ud-
dannelsesinstitutionen Pharmakon har udbudt i ef-
teråret. Webinaret er fleksibelt og kan gennemføres 
både på apoteket og hjemme.

”Målgruppen er alle apoteksansatte. Vi prøver at 
ramme både farmaceuter og farmakonomer. Det er 
et supplement til de morgenmøder, som apotekerne 
har holdt gennem mange år. Undervisningen skal 
klæde de apoteksansatte på til at være stærke i deres 
faglighed, når de skal rådgive og indgå i dialog med 
kunden,” siger afdelingsleder i Pharmakon Lærke 
Poulsen.

Relevante emner

Pharmakon udbød i første omgang fire emner: AD-
HD, epilepsi, depression samt Alzheimers og Parkin-
sons. Alle emner, som støtter op om efterårets sund-
hedskampagne om hjernen.

”Vi valgte de emner, som vi havde hørt, de apo-
teksansatte måske synes er svære, eller som på an-
den måde kunne give god mening at lave undervis-
ning om. Det handler for eksempel om behand-
lingsprincipper, lægemidler, bivirkninger, hvad man 
skal være særlig opmærksom på i rådgivningen, el-
ler hvad man kan tilbyde som supplement,” siger 
Lærke Poulsen.

I 2018 udbyder Pharmakon ti webinarer. De første 
fire støtter op om mandehalvåret, så følger fire om 
børn, og de sidste to emner tager udgangspunkt i, 
hvad der rører sig i tiden.

Lærke Poulsen fortæller, at der ikke er nogen øvre 
grænse for, hvor mange der kan deltage i et webinar 
på én gang. I øjeblikket har 40 apoteker købt abon-
nement.

”Når webinaret er færdigt, får apoteket tilsendt 
linket og kan anvende undervisningsforløbet i en 
måned. Hvis det viser sig, at der er behov for at gen-
tage nogle af kurserne igen, så gør vi gerne det,” si-
ger Lærke Poulsen, som kun har fået positiv feed-
back på webinarerne.

Fra årsskiftet vil webinarene foregå i et dertil ind-
rettet professionelt lydtæt webinarrum, hvilket vil 
give endnu bedre lyd og billede.

Faglig opdatering via nettet

Webinar

Du kan stadig interagere og få kontakt med under-

viseren. Det er ikke som at sidde med e-learning på 

computeren. Man er nødt til at være superkoncentreret, 

du kan jo ikke stoppe det. Det er praktisk orienteret og 

ikke kun en masse teori.”

Lise Larsen, apoteker på Frederikssund Apotek

”
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Faglig opdatering via nettet

Ahaoplevelse

Farmakonom Stine Vitved, der har arbejdet fem år 
på Frederikssund Apotek, deltog i et webinar om 
epilepsi. Hun var spændt på, hvad et webinar inde-
bar, og ankom til arbejdspladsen i god tid, fordi det 
var noget, hun ikke havde prøvet før. Da hun logge-
de ind på linket, kunne hun høre musik, men var 
lidt i tvivl, om hun var logget rigtigt ind. Derfor 
skrev hun i chatroomet og fik at vide, at hun var 
logget korrekt på.

”De spiller musik tyve minutter før start, så delta-
gerne ved, at de er inde, selv om undervisningen ik-
ke er begyndt endnu. I højre hjørne var der en boks 
med chatrummet, som blev styret af den anden un-
derviser. Her kunne jeg se, hvordan det tikkede ind 
med deltagere, fordi de skrev, at de nu var på. Det 
gav mig en god fornemmelse af, at jeg ikke var ale-
ne,” fortæller Stine Vitved.

Hun talte, at der var 46 deltagere på webinaret fra 
hele landet den morgen. Chatroomet er åbent un-

der hele forløbet, samtidig med undervisningen, så 
man kan stille spørgsmål. Det betyder, at deltagerne 
også kan se de andres spørgsmål, som ofte er noget, 
man ikke selv har tænkt på.

”Jeg blev fagligt opdateret, fik ahaoplevelser og 
kunne gå direkte ned og bruge min opfriskede viden 
i skranken. Hvis man har været på kursus, skal man 
som regel summe lidt over det, før det bundfælder 
sig, men her var det virkelig hands-on,” siger hun.

Stine Vitved understreger, at det ikke er svært, 
men bare en anden måde at gøre det på. Hvis man 
ikke er super skarp teknisk, bliver man taget i hån-
den hele vejen.

Sparer tid

Apoteker på Frederikssund Apotek Lise Larsen er li-
gesom sine medarbejdere begejstret for webinarer-
ne. Hun ser den nye undervisningsform som en god 
og nem måde at få en masse medarbejdere gennem 
en faglig opdatering på.

”Det er overskueligt med en time før åbningstid. 
Vi sparer transporten og skal ikke sætte en hel dag 
af til det. Vi kan have en medarbejder med på et 
webinar, mens andre kolleger fra andre apoteker og-
så er logget på. Og efterfølgende kan vi bruge det til 
for eksempel morgenmøder,” siger Lise Larsen.

Lise Larsen fortæller, at der har været medarbejde-
re, som har været lidt skeptiske over for metoden i 
første omgang. Men efterfølgende lyder det, at ”det 
var simpelthen så nemt”, og der er god teknisk 
hjælp, hvis noget glipper.

”Du kan stadig interagere og få kontakt med un-
derviseren. Det er ikke som at sidde med e-learning 
på computeren. Man er nødt til at være superkon-
centreret, du kan jo ikke stoppe det. Det er praktisk 
orienteret og ikke kun en masse teori. Det handler 
for eksempel om, hvordan vi møder kunderne, og 
om, hvordan vi kan rådgive dem. Men selvfølgelig 
kan det ikke erstatte et dybdegående kursus,” siger 
Lise Larsen.

Læs mere om webinarerne på pharmakon.dk/apotek.

Fakta om webinarer

Et webinar er en form for undervisning, som foregår 
realtime via computeren på nettet. Deltagerne har 
mulighed for at se og høre underviseren ”live” og 
præsentationen samtidig. Undervejs kan kursisterne 
skrive ind til underviseren via en online chat, så 
man hele tiden kan få uddybet konkrete emner. På 
Pharmakons webinarer kan hver deltager desuden 
tage en individuel test om webinarets emne og få di-
rekte feedback.

Kilde: Pharmakon
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Apotekerne i medierne

”Jagten på at sænke andelen af 

store prishop fra de 0,3 %, som 

den er i dag, risikerer med andre 

ord at koste medicinbrugerne og 

det offentlige en ekstraregning på 

op mod 1 mia. kr. om året, hvis vi 

forsøger at kopiere den svenske 

model.

Kan systemet justeres, så der 

kommer endnu færre prishop, så 

er vi helt med på det. Men det må 

ikke gå ud over vores europa-     

rekord i lave medicinpriser.”

Formand Anne Kahns om medicinpriser

340 122

Jacob Bramming Forkert pencilin 
hvormed jeg fik udslet over hele 
kroppen,jeg havde ellers fortalt   
lægevagten hvad jeg kunne tåle  
indenfor pencilin.

Else Kay  Da jeg hentede min datters medicin, var den 
doseret for højt, apotekekaren ringede til lægen og æn-
drede dosen, så       Hver gang jeg får anden medicin 
spørger jeg apoteket når jeg henter medicen.
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”Det er positivt, at vi har færre ry-gere i Danmark, men hvis rygning erstattes af en anden afhængig-hed, så står vi med et nyt pro-blem. Nikotinerstatning bør kun bruges som midlertidig støtte og ikke som en slags narresut.”
Formand Anne Kahns om nikotinproblemer

 ”I tilfælde som disse, hvor det til-syneladende problem ligger hos underleverandører i Asien, er det altafgørende, at vi stopper dårligt dokumenteret halvfabrikata før det havner i medicin på det dan-ske – som en del af det europæiske - marked. Kun gennem en fælles-europæisk indsats kan vi sikre, at der bliver luget ud i de brodne kar, der tilsyneladende desværre duk-ker op i ny og næ.”
Formand Anne Kahns om falsk medicin
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Kort nyt
Pharmakon fortsat blandt Danmarks bedste arbejdspladser

Konference- og uddannelsescente-
ret Pharmakon i Hillerød er end-
nu engang kommet på listen over 
Danmarks bedste arbejdspladser. 
Pharmakon opnåede en flot 21. 
plads. Priskomiteen udtaler, at ni-
veauet blandt de deltagende ar-
bejdspladser er meget højt i år.

Lotte Fonnesbæk, direktør på 
Pharmakon, siger: ”Det er dejlig 
overraskende, at vi kom så højt 
op på listen i år. De seneste to år 
har medarbejderne været udsat 
for flere ting, som i andre virk-
somheder giver direkte nedslag i 
medarbejdertilfredsheden: Ud-
skiftning i ledelsen, en ny strategi 
og vandskade som betød, at med-
arbejderne skulle sidde andre ste-
der. Hos Pharmakon er funda-
mentet så stærkt, at det kun aflæ-
ses som mindre skvulp. Det vid-
ner om robuste medarbejdere og 
en virksomhed, hvor vi løfter i 
fælles flok.”

”Når medarbejderne selv beskri-
ver, hvad der er unikt ved Phar-
makon som arbejdsplads, så er 
det, at vi har stort fokus på, at 
den gode arbejdsplads smitter af 
på vores kunder, gæster og samar-
bejdspartnere, så de også oplever, 
at der er rart at være på Pharma-
kon, at der er godt samarbejde 
kollegaerne imellem og stor an-

svarsfølelse blandt alle,” udtaler 
Lotte Fonnesbæk.

Kortlægningen af Danmarks 
Bedste Arbejdspladser 2017 er 
gennemført af den globale konsu-
lent- og analysevirksomhed Great 
Place to Work i Danmark. I alt 
deltog omkring 140 virksomheder 
i konkurrencen. 

Hver fjerde indbygger i yderkom-
muner er polyfarmacipatient, men 
kun hver niende københavner. Det 
viser en analyse, som Danmarks 
Apotekerforening har udført på 
baggrund af data fra et bredt udsnit 
af danske apoteker.

Knap 1 million danskere indløste 
recept på mere end fem forskellige 
lægemidler i løbet af hele 2016. Det 
betyder, at op mod hver sjette dan-
sker er polyfarmacipatient.

Der er imidlertid meget store 
kommunale forskelle. I Køben-
havns Kommune er det kun om-

kring hver niende indbygger, der 
bruger mere end fem slags recept-
medicin i løbet af et helt år. I Ege-
dal kommune er det kun hver tien-
de indbygger. Omvendt er det mere 
end hver fjerde indbygger, der ind-
løser recept på mere end fem slags 
medicin i yderkommunerne, Lan-
geland, Odsherred og Morsø kom-
mune.

Polyfarmacipatienter er i særlig 
risiko for at opleve lægemiddelrela-
terede problemer, der kan håndte-
res ved en medicingennemgang.

Særligt den ældre del af befolk-

ningen bruger mange lægemidler 
samtidig. Kommuner med mange 
ældre har derfor typisk også flest 
polyfarmacipatienter.

Diabetes og hjerte-karlidelser er 
oftest forbundet med polyfarmaci. 
Seks ud af ti diabetespatienter og fi-
re ud af 10 brugere af hjerte- og kar-
medicin er polyfarmacipatienter, 
der inden for et halvt år har indløst 
recept på mere end fem forskellige 
lægemidler. 

190.000 borgere har indløst re-
cept på mindst 10 forskellige læge-
midler i løbet af et halvt år.

1 million bruger mere end 5 lægemidler 
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Navnestof  
Apoteksovertagelse

Toftlund Apotek: Shafiq Farsad den 1. december 
20178.

Apoteksfilial oprettet

Frederiksberg Apotek: Pr. 1. december 2017 
åbnedes ny filial under navnet 
Apoteket Frederiksberg Centret.

Svendborg Løve Apotek: Pr. 1. december 2017 
åbnedes ny filial under navnet Løve Apoteket 
Svendborg Øst.

Ændring af udsalg til apoteksfilial

Farum Apotek: Pr. 4. december 20178 ændredes 
Lynge Apoteksudsalg til Lynge Apotek.

Odense Albani Apotek: Pr. 27. november 2017 
ændredes Folkebo Apoteksudsalg til 
Folkebo Apotek.

Vejlby Apotek: Pr. 8. januar 2018 ændres 
Egå Apoteksudsalg til Egå Apotek.

Vejle Gorms Apotek: Pr. 8. december 2017 ændre-
des Vindinggård Apoteksudsalg til Vindinggård 
Apotek.

Apoteksnedlæggelse

Sakskøbing Apotek (056): Lukkede den 
30. november 2017, og Peter Ingolf Jensen 
gik på pension.

Apoteksflytninger

Roskilde Dom Apotek, flyttede den 11. december 
2017 til ny adresse: Algade 51, 4000 Roskilde.

Generalforsamling 2018
Generalforsamling i 

Danmarks Apotekerforening afholdes 

torsdag den 17. maj 2018

hos IDA Mødecenter, 

Kalvebod Brygge 31-33 i København V. 



Kort nyt
Apotekernes brug af robotter udløser årets digitale Gazelle pris

Børsen og Google har hædret 
danske apoteker for deres anven-
delse af Robotteknologi. Firmaet 
KLS Nordic, der står bag flere af 
apotekernes robotløsninger, har 
fået tildelt prisen som årets digita-
le Gazelle. Den digitale Gazelle 
pris uddeles af Børsen i samarbej-
de med Google og gives til en 
virksomhed, der har vækstet på 
baggrund af en digital strategi og/
eller udvikling af digitale produk-
ter.

I begrundelsen for uddelingen 
af prisen lyder det blandt andet:

”KLS Nordic udfordrer med deres 
robotløsninger en ellers traditio-
nel apotekerbranche. Teknologien 
gør det muligt at frigive tid brugt 
på at finde/pakke medicin, hvil-

ket i sidste ende betyder, at apote-
kerne kan frigive mere tid til at 
servicere samt vejlede borgere. 
Herudover har de gjort det muligt 
at betjene kunderne 24/7 ved 
brug af den eneste godkendte 
selvbetjenings-maskine på det 
danske marked.”

KLS Nordic står desuden bag en 
selvbetjeningsmaskine, der allere-
de er installeret på de første dan-
ske apoteker. Udleveringsmaski-
nen giver borgerne mulighed for 
at hente deres medicin eller apo-
tekervare, når de har tid.
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Nu kan man teste sig selv for hiv 
derhjemme og få resultatet af te-
sten med det samme. Den nye 
selvtest, skal være med til at ned-
bringe antallet af danskere, som 
er smittet med hiv uden at vide 
det. På sigt kan det være med til 
at stoppe den fortsatte smitte her-
hjemme. Testen kan kun købes på 
apoteket, og AIDS-Fondet og Apo-
tekerforeningen samarbejder om 
at sikre, at brugerne får den rette 
viden om både brugen af testen 
og rådgivning om resultatet. 
Statens Serum Institut skønner, at 
der i Danmark er 600 mennesker, 
som lever med hiv uden at vide 
det. Det svarer til ca. 10 procent af 
alle personer med hiv herhjemme.

Andreas Gylling Æbelø, der er 
direktør i AIDS-Fondet håber, at 
selvtesten kan få flere fra risiko-
grupperne til at blive testet for 
hiv, og at den dermed kan være 
med til nedbringe antallet af dan-

skere, som lever med hiv uden at 
vide det.

”Det er et stort problem, fordi 
mange af dem bliver testet så 
sent, at der er sket omfattende 
skade på deres immunforsvar, og 
de risikerer at blive alvorligt syge. 
Vi skal have fokus på at få testet 
og behandlet mennesker med hiv 
tidligt, fordi det betyder, at de 
kan få et langt og godt liv, selvom 
de er smittede,” siger Andreas 
Gylling Æbelø.

Apotekerne i Danmark er årligt 
i berøring med 94 procent af den 
voksne befolkning. Derfor tror 
Apotekerforeningens formand 
Anne Kahns på, at samarbejdet 
med AIDS-Fondet er en god kom-
bination:

”Jeg håber, at vi kan være med 
til at skærpe opmærksomheden 
om, hvor vigtigt det er at vide, om 
man er smittet. Apotekets store 
berøringsflade betyder, at vi kan 

skabe synlighed alene ved at have 
testen stående på hylderne, og 
den høje grad af faglighed, vi står 
for, kan forhåbentlig få flere til at 
gøre brug af testen,” siger hun. 

Anne Kahns peger også på, 
hvordan samarbejdet sikrer, at 
uanset hvilken viden, der er be-
hov for, så er der hjælp lige ved 
hånden, når nogen køber selvte-
sten på apoteket:

- Borgerne kan snakke med os 
på apoteket om, hvordan de an-
vender testen, men de kan også 
vente, til de er kommet hjem, 
hvor de både kan ringe til det en-
kelte apotek eller bruge vores 
døgnåbne rådgivning. Samtidig 
kan man ringe til AIDS-Fondets 
rådgivning, der er klar til at rådgi-
ve om, hvordan man forholder 
sig til selve resultatet af testen. Så 
med samarbejdet sikrer vi, at alle 
uanset behov kan få den viden, 
de har brug for, siger Anne Kahns. 

Selvtest for hiv kommer til Danmark
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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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