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Microlax® (Natriumcitrat og natriumlaurylsulfoacetat)
Indikationer: Obstipation. Tarmtømning før operation, proktoskopi eller røntgenundersøgelse. Dosering: Voksne og børn: 1 tube (5 ml) appliceres rektalt ca.
15 minutter før, eﬀekt ønskes. Bør anvendes med forsigtighed til børn under 3 år. Se vejledning i produktresumé. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for
indholdsstoﬀer. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til patienter, som lider af blødende eller smertende hæmorroider, inﬂammatoriske
tarmsygdomme eller akutte gastrointestinale tilfælde. Årsagen til obstipationen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia. Ved overdreven
anvendelse kan der opstå diaré og væsketab, som bør behandles symptomatisk. Hyppig eller gentagen brug af et aﬀøringsmiddel i mere end en uge kan
medføre afhængighed. Ved blødning fra endetarmen eller manglende tarmbevægelse efter brug af et aﬀøringsmiddel kan årsagen være af alvorlig karakter. I
sådanne tilfælde bør behandlingen ophøre. Microlax bør kun anvendes dagligt i korte perioder. Kan anvendes til børn under 3 efter samråd med læge. Risiko for
intestinal nekrose ved samtidig administration af sorbitol og natriumpolystyren-sulfonat (oral / rektal administration). Graviditet og amning: Kan anvendes efter
samråd med læge. Bivirkninger: Følgende bivirkninger er rapporteret med frekvensen “ukendt”: mavesmerter, tynd aﬀøring, ubehag og svien ved endetarmen
samt overfølsomhedsreaktioner (general hudreaktion med eller uden blodtryksfald eller åndedrætsbesvær). Lægemiddelform: Rektalvæske, opløsning,
enkeltdosisbeholder. 90 mg/ml Natriumcitrat og 9 mg/ml natriumlaurylsulfoacetat. Udlevering: HF. Pakninger: 4 stk., 12 stk., 50 stk. Forkortet produktinformation
er omskrevet, men baseret på det fuldstændige produktresumé, som kan rekvireres på www.produktresume.dk eller hos McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej
133, 3460 Birkerød, tlf.: 70 20 52 12. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling med-info-dk@its.jnj.com. Juli 2016.
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Vi skal kunne leve
af vores faglighed
Som man kan læse i dette nummer af Farmaci, har mange apoteker i udlandet taget
innovative løsninger i brug for at skabe et bedre sundhedsvæsen til gavn for borgerne. Det er alle tiltag, hvor faglighed og tilgængelighed er i højsædet. Vi kan gøre
det samme herhjemme.
Spørger man de danske apotekere, så ønsker vi at kunne leve af vores faglighed. Det
blev tydeligt at se på sidste apotekerkonference, hvor mange tilkendegav dette ønske. Apotekets faglighed rummer et stort potentiale og kan være med til at aflaste
lægerne. Vi skal nedbryde silotankegangen og fokusere på, hvordan vi bedst muligt
hjælper borgerne i sundhedsvæsenet. Det er initiativerne netCare i Schweiz og Minutkliniken i Sverige gode eksempler på.
For at udnytte apotekets faglighed bedre, kræver det mod og vilje. Dels fra apotekerne selv, men også fra eksempelvis politikerne. Vi er allerede godt på vej. Senest
har sundhedsminister Ellen Trane Nørby været ude og foreslå, at apotekerne i visse
tilfælde skal kunne genudlevere receptpligtig medicin uden recept. Det er et stort
skridt i den rigtige retning, da det vil skabe lettere adgang til medicin for borgerne,
når de har brug for det. Ministerens forslag bygger på blandt andet gode erfaringer
fra lande som Canada, USA, Storbritannien og New Zealand. Her ser man, at genudlevering er muligt, uden det går på kompromis med patientsikkerheden.
Ministerens forslag om at tildele apotekerne mere ansvar vidner desuden om stærk
tiltro til apotekets faglighed. Det er vigtigt, at vi ude på apotekerne opretholder den
høje faglighed, så vi fortsat gør os fortjent til den tillid, som omverden har til os.
Vil vi leve af vores faglighed, er vi også nødt til at demonstrere den.
Min opfordring går til både politikere, apotekere og andre fagfolk i sundhedsvæsenet om at indsamle erfaringer fra andre lande, andre sektorer og ikke mindst os
selv. Vi må ikke lade os skræmme af, at ”det er ikke sådan, vi plejer at gøre her”. I
kraft af apotekets ekspertise i medicin og vores store kontaktflade med danskerne
har vi et stort potentiale for at gøre en endnu større forskel for borgerne.

Anne Kahns
Formand for Danmarks
Apotekerforening
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Adler Apotheke
- et moderne tysk apotek
med mange ydelser
Adler Apotheke er en nutidig familievirksomhed og et af Hamborgs største apoteker. Efter besøg på apoteket kalder formand
Anne Kahns det imponerende, at apotekeren kan leve af den værdi, apoteket tilfører
borgerne gennem rådgivning og sundhedsydelser

vi følger med udviklingen og hele tiden implementerer nye ydelser og servicer,” fortæller datteren, farmaceut Heike Gnekow, der sammen med sin søster,
er fjerde generation på apoteket.
Foruden moderapoteket består apoteket af Privilegierte Adler Apotheke i Hamburg-Wandsbek og filialen Adler Pharmacy Pharmaservice, som Heike Gnekow er daglig leder af.

I kø til rådgivning
Af Helle Kjærulf

V

ed indgangen til Adler Apotheke kommer lyden af et menneskes hjerteslag borgerne i
møde. Som et symbol på livet og på, at der her er
fokus på mennesket.
Adler Apotheke i Hamburg-Wandsbek blev åbnet i
1773 og er et af de ældste apoteker i Hamborg. Fra
der dengang blev handlet med både krydderi- og
apoteksvarer samt serveret vin og likører, er det i
dag et topmoderne familiedrevet apotek - med
fremtagningsrobot, certificerede laboratorier, eksklusive faciliteter i et rummeligt salgsområde og åbningstider fra kl. 08.00 til 24.00 hver dag. Med op
til tusind kunder på en god dag er det også et af
Hamborgs største apoteker. Mottoet er ”Vi ved,
hvad der virker”.
Apoteker Holger Gnekow har været ved roret i
mere end 30 år sammen med sin kone, der også er
uddannet farmaceut. For ni år siden blev indretningen designet helt om.
”Meget har forandret sig gennem årene; selv om
det hele tiden har været et stort apotek, er det blevet større. Vi forsøger at få mest muligt ud af den
lange tradition, vi kommer ud af, samtidig med at

Da formand for Danmarks Apotekerforening Anne
Kahns besøgte apoteket i oktober sammen med en
gruppe kolleger, troede hun, at de skulle ned og se
på lægemidler i selvvalg.
”Men det var der ikke meget af. Til gengæld var
der meget rådgivning og mange sundhedsydelser.
Da vi besøgte stedet, stod der faktisk 12 mennesker i
kø til den service. Og det, selv om der i Hamborg
ligger et apotek på hvert gadehjørne,” fortæller Anne Kahns.
I Hamborg er der cirka 425 apoteker, mens der til
sammenligning i hele Danmark er 446.
Formanden var imponeret over, at apotekeren kan
leve af den værdi, apoteket tilfører borgerne gennem rådgivning og sundhedsydelser.
”Vores udfordring herhjemme er at få solgt værdien af det, vi tilfører kunderne. Vi skal i højere grad
gøre opmærksom på, hvad det egentlig er, vi bidrager med, så alle kan se det – kunderne, de øvrige
sundhedsaktører, myndighederne og politikerne.
Den værdi har vi ikke formidlet godt nok, og den
samme værdi kan Holger Gnekow faktisk leve af,”
siger Anne Kahns.
Hun pointerer, at Adler Apotheke tillige havde en
stor veldrevet magistrel produktion, hvilket hun
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”

Vores apotek har fokus på rådgivning, og vi gør

en dyd ud af at give mere, end borgerne forventer. Det
er det, vi står for. Vi sætter barren højt, når det gælder
rådgivning og viden.”

Heike Gnekow, farmaceut og leder af Adler Apotheke i Hamburg-Wandsbek

vurderer sammen med dosisdispensering og grossistvirksomhed har stor betydning for apotekets
succes.

Farmaceuter i skranken
”På Adler Apotheke er vi afhængige af ekspertise og
specialkundskaber. Derfor er det udelukkende farmaceuter, der står i skranken, og som borgerne kan
vende deres sundhedsspørgsmål med,” fortæller
Heike Gnekow.
”Vores apotek har fokus på rådgivning, og vi gør
en dyd ud af at give mere, end borgerne forventer.
Det er det, vi står for. Vi sætter barren højt, når det
gælder rådgivning og viden.”

Apoteket har over 100 ansatte, heraf er en del deltidsansatte, og omkring 30-35 er farmaceuter. Kunderne er borgere, læger og institutioner.
Fysisk er det to apoteker. Det oprindelige apotek i
Wansbek, hvor man kan gå ind fra gaden, og et
mindre, som huser Pharmaservice. I Wansbek er der
for eksempel separate rum med tilbud som blodprøver, der blandt andet måler blodsukker og kolesterol, og måling i forbindelse med kompressionsstrømper. Apoteket udlejer desuden blandt andet
brystpumper, babyvægte og inhalatorer.
”Vi udfører også medicinsamtaler. Det er noget,
som apotekerne generelt gerne vil lave mere af. Farmaceuten sætter sig ned med patienten og laver en

>
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medicinoversigt og planlægger det hele for kunden.
Vi håber på at få betaling for den type ydelser i
fremtiden. Det er ikke så nemt, for der er jo altid interessekonflikten mellem læger og farmaceuter,” siger Heike Gnekow.
Hun forklarer, at Adler Apotheke efter tysk standard er et ret stort apotek, og med ti ekspeditionsdiske til individuel rådgivning og konsultationer af
borgere fra hele Hamborg siger det næsten sig selv.
”Vores lager rummer omkring 12.000 forskellige
varenumre i 50.000 forskellige pakninger. Når vores
medarbejdere vælger det ønskede lægemiddel på
computeren, henter robotten pakningen til salgsområdet. I mellemtiden kan vores farmaceuter rådgive kunderne i fred og ro,” siger Heike Gnekow.

Kvalitet frem for lave priser
Adler Pharmaservice er en tjeneste, hvor apoteket
leverer løsninger til sine partnere inden for medicin- og plejeområdet. Blandt andet medicin og dosispakket medicin til en lang række plejeboliger og
plejehjem i og omkring Hamborg. Apoteket står også klar med et akutberedskab, for eksempel for personer, som bliver udskrevet fra hospitalet i forbindelse med weekenden, og som ikke får medicin med
hjem.
”De lange åbningstider, kl. 8-24 hver dag, er valgt,
så vi kan være der for vores kunder, når de behøver
os. For nogle år siden blev det muligt for de tyske
apoteker selv at fastsætte deres priser. Vi besluttede,
at det afgørende hos os ikke er prisen, men at vi er
tilgængelige for vores kunder, når de behøver os. Vi

er en del dyrere end andre apoteker, ikke mindst
fordi vi har mange specialuddannede farmaceuter,
men vi ønsker i bund og grund at tilbyde kvalitet
frem for lave priser”, forklarer Heike Gnekow.
Hun kalder Pharmaservice et farmaceutisk logistikcenter og et centralt element i apotekets servicekoncept. Og servicen rækker langt ud over levering
af medicin. Pharmaservice understøtter for eksempel patientsikkerhed gennem sit medicinskema. Og
tilbyder patientspecifikke lægemidler i korrekte doser til plejehjem og pensionister.
En anden af apotekets centrale ydelser hedder
PillPack og er magen til det, vi herhjemme kalder
dosispakket medicin, hvor medicinen bliver pakket
i korrekte doser, så medicinbrugeren får tabletter og
kapsler til to uger i sin egen udtagningsboks. I modsætning til konventionelle glas- og plastflasker er
lægemidlet i PillPack lufttæt og hygiejnisk pakket.
”Vi tager højde for både receptpligtig medicin og
selvmedicinering.”
Heike Gnekow forklarer, at det blandt andet er på
det punkt, at apoteket skiller sig ud fra de fleste andre tyske apoteker.
”De fleste plejehjem har skiftet til Pillpack. Vi har
tilbudt ordningen i ti år. Så vi har meget erfaring på
det område. Vi forsøger også at få det ind i det offentlige system. Hvis det fungerer på plejehjem,
hvorfor skulle det så ikke også fungere andre steder?
Vi ønsker at udvide den service og ser det som en
vigtig opgave at udføre,” siger hun.
På plejehjemsområdet tilbyder apoteket også et
online medicin-skema, som fagpersoner kan se på
samtidigt. Det vil sige, at lægen kan gå ind og ændre borgerens recept, plejehjemmet kan se det og
vores farmaceut kan se ændringerne og udføre bestillingen.
”Vi er ret stolte af systemet, som hedder The Care
Connector, og vi er ret langt fremme på det område.”.
Heike Gnekow fortæller, at man internt på Adler
Apotheke siger: Tradition er ikke en sovepude, men
vores springbræt.
”Vi vil udvikle apoteket hele tiden. Det er nødvendigt, hvis man vil være førende på markedet ellers dør man.” n

Rowa : Fremtiden inden for apoteker
®

Vil du føre dit apotek et skridt videre?
Lad BD Rowa støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden
Fordele ved digitale løsninger fra Rowa Technologies
Centralstyring af alle systemer
Enkelt design i Vcloud-webportalen
Kompatibilitet med alle Rowa-systemer
Mulighed for centralstyring af flere apoteker
Kontakt:
Henrik Walter
mobil: 61 27 08 08
e-mail: henrik.walter@bd.com

rowa-nordic.dk

Rowa® Technologies
© 2016 BD. Alle rettigheder forbeholdes. BD, BD-logoet, Rowa og alle øvrige varemærker tilhører Becton, Dickinson & Company. 12/16 0000MS07635iss1
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I Irland vaccinerer apoteker
uden uddelegering fra læger
I lande som Irland, Storbritannien og
Portugal må apotekerne vaccinere imod
influenza uden uddelegering fra lægen. I
Irland er ordningen faldet i god jord hos
irerne, og antallet af farmaceut-udførte
vaccinationer i landet er støt stigende
Af Kirsten Hansen

I

nfluenzasæsonen har endnu en gang lagt sig
over Europa som en tung dyne. For de fleste betyder det et par dage i sengen, men desværre ender
en omgang influenza for nogle med at få fatale konsekvenser – i værste fald døden. Derfor har både EU
og WHO sat som mål, at minimum 75 procent af
borgerne i risikogruppen vaccineres mod sygdommen.
Et af de lande, der kæmper for at nå i mål med
statistikken, er Irland. Her har man, som i Danmark, i flere år været udfordret af en mangel på læger og et stort pres på dem, der er tilbage. Det var da
også blandt de medvirkende årsager til, at farmaceuterne i 2011 blev en del af Irlands landsdækkende
vaccinationsprogram. Siden har apotekerne været et
vigtigt våben i kampen for at nå EU’s vaccinationsmål. Sidste år kunne vaccinationerne foretages på
762 irske apoteker landet over.
Den irske ordning kræver modsat den danske model ikke uddelegering fra lægen. Også i Storbritannien og Portugal sker vaccination på apoteket uden
uddelegering fra lægen.
”Ved at lade farmaceuterne udføre vaccinationer,
får vi frigjort tid hos lægerne, så de kan tage sig af
de mere komplekse behandlinger. Derudover giver
det selvfølgelig borgerne en fordel, idet adgangen til
at blive vaccineret generelt bliver bedre. Det gælder
især udenfor lægens normale åbningstider, for eksempel om aftenen eller i weekenden,” siger direk-

Tal om det irske
vaccinationsprogram
68 % af borgerne vendte tilbage til apoteket for at få
en influenza-vaccination
93 % af borgerne var meget tilfredse med servicen
på apoteket (gav karakteren 9 eller 10 ud af 10)
95 % a
 f borgerne var tilfredse med den information, de modtog på apoteket
47 % a
 ngav at det var mere bekvemt for dem at få
influenzavaccinen på apoteket
28 % a
 ngav effektivitet og kortere ventetid som årsag til at få influenzavaccinen på apoteket
Kilde: Rapporten ”Patient Feedback on the Flu Vaccination Service
Provided in Pharmacies.”

tør for apoteksydelser i den irske apotekerforening
IPU, Pamela Logan.
Hun tilføjer, at Irlands National Immunisation
Advisory Committee udarbejder anbefalingerne til,
hvilke borgere, der bør influenza-vaccineres.
”Det kan en farmaceut tolke lige så godt som en
læge,” mener hun.
Ordningen er dog ikke blevet indført uden at møde kritik.
”Nogle læger og lægefaglige organisationer udtalte
i det første år stor modstand mod, at apotekerne udfører vaccinationer, men i de følgende år er de kritiske røster forstummet. Da vaccinationsprogrammet
senere blev udvidet til også at omfatte vacciner mod
pneumokok og helvedesild, kom der da heller ikke
yderligere indsigelser,” siger Pamela Logan.
Et af argumenterne fra kritikerne gik på, at farmaceuterne ikke ville vide, hvordan de skulle håndtere
en allergisk reaktion på vaccinen, hvis en sådan
skulle opstå.
”Men da der i årtier ikke har været indberettet et
eneste tilfælde af anafylaksi som følge af en influen-
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zavaccination, fik argumentet ingen vægt. Og de seneste tilbagemeldinger fra det irske sundhedsministerium har været positive,” oplyser Pamela Logan.

Stor tilfredshed
Muligheden for at kunne gå direkte ind fra gaden
for at få sin vaccination på apoteket ser da også ud
til at tiltale de irske borgere. Hver tiende irer, der får
en influenzavaccination, får den i dag på apoteket.
Antallet af vaccinationer foretaget på apoteket er
steget støt i de syv år, ordningen har været en realitet. Sidste sæson steg den med hele 26 procent. Det
svarer til, at 78.395 irere sidste vinter lagde skulder

til et stik foretaget af en farmaceut. For en sjettedel
af dem var det første gang, de lod sig influenzavaccinere.
The Pharmaceutical Society of Ireland har for nylig foretaget en undersøgelse blandt de apoteksvaccinerede borgere for at få feedback på ordningen.
Heri svarede hele 99 procent af de adspurgte, at det
var sandsynligt, at de ville blive vaccineret på apoteket igen. Begrundelserne er blandt andet tilgængeligheden og effektiviteten, længere åbningstider og
muligheden for at komme til uden på forhånd at
skulle lave en aftale. Desuden svarede næsten tre ud
>
af fire, at tillid var en vigtig faktor.
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”

Ved at lade farmaceuterne udføre vaccinationer, får vi frigjort tid

hos lægerne, så de kan tage sig af de mere komplekse behandlinger.
Derudover giver det selvfølgelig borgerne en fordel, idet adgangen til
at blive vaccineret generelt bliver bedre.”

Pamela Logan, direktør for apoteksydelser i den irske apotekerforening IPU

>

Flere ydelser ønskes
Undersøgelsen giver indtryk af, at irerne gerne så
apoteket som en større del af sundhedsvæsenet.
Langt de fleste af de adspurgte kunne godt tænke
sig, at de kunne få tjekket blodtryk og kolesteroltal
på apoteket, at farmaceuten kunne lave et diabetestjek, og at de i det hele taget i højere grad kunne tale om medicin med farmaceuten. I undersøgelsen
blev borgerne desuden spurgt om, hvorvidt de ønskede, at apotekerne udvidede deres vaccinationsservice. Her gav 78 procent udtryk for, at de gerne
så, at de kunne få rejsevacciner på apoteket, ligesom
lidt over halvdelen gerne ville lade apoteket foretage børnevaccinationerne.
”Der er stadig et stort potentiale for at udvide
apotekernes vaccinationsordning. I takt med at der

bliver flere ældre og antallet af kronikere stiger, vil
behovet bare fortsætte med at vokse,” forudser Pamela Logan.
Derfor ser IPU nu på, om der er basis for endnu en
udvidelse. Blandt andet kontaktede foreningen, da
hospitalsindlæggelser på grund af influenza i 2017
var på deres højeste, landets sundhedsminister med
et forslag om, at farmaceuter også skal vaccinere på
blandt andet plejehjem. Kombineret med manglen
på praktiserende læger ser foreningen dette tiltag
som et naturligt næste skridt mod at sikre rettidige
vaccinationer til borgere i risikogruppen.
Den irske apotekerforening håber at blive indkaldt til et møde med ministeren i løbet af de kommende måneder for at diskutere yderligere farmaceut-udførte vaccinationer. n

Hos GF Pharma guider vi dig
til den rigtige forsikring
De mørke vintermåneder kan kræve
en vis portion overskud. Og en god
forsikring. Kom ind i varmen hos
GF Pharma, hvor vi hjælper dig med
at få styr på alt fra ulykkesforsikring
til vejhjælp.
Du får oven i købet del i overskuddet.
Det kalder vi overskud til hinanden.

Kom ind i varmen og få
forsikringer med overskud til dig

GF Pharma · Strandvejen 59 ·
2100 København Ø · Tlf. 70 20 05 47
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Farmaceuter i Schweiz
aflaster lægerne
I Schweiz har man lanceret systemet netCare, der giver borgerne mulighed for at gå
til farmaceuten fremfor til egen læge. I 84
procent af tilfældene kunne borgeren
afsluttes på apoteket
Af Kirsten Hansen

I

Schweiz oplever man ligesom i mange andre
lande stigende omkostninger i sundhedssektoren kombineret med en generel mangel på praktiserende læger. Derfor lancerede The Swiss Pharmacists
Association i april 2012 samarbejdsprojektet netCare. NetCare går i al sin enkelthed ud på, at apotekerne kan hjælpe borgerne med behandling af almindelige lidelser – om nødvendigt med videoopkald til
en læge som backup. Konsultationen foregår på
apoteket, hvor borgerne kan henvende sig med alt
fra akne og rygsmerter til bihulebetændelse eller
problemer med fordøjelsen.
For at kunne tilbyde netCare til borgerne skal farmaceuterne gennemføre to relevante kurser; et med
fokus på de mest almindelige medicinske forhold i
primærsektoren samt et kursus, der sikrer, at farmaceuterne lærer at anvende en standardiseret procedure, som er udviklet i forbindelse med netCare.
Proceduren skal sikre, at farmaceuten kun tager sig
af de borgere, der er egnet til denne form for konsultation, samt at beslutning om videre behandling
foretages på et korrekt fagligt grundlag.
Såfremt farmaceuten vurderer, at borgeren er egnet til netCare-konsultation, har farmaceuten tre
muligheder: at afslutte konsultationen af borgeren
på egen hånd, at bede om lægelig backup eller at
sende borgeren direkte videre til egen læge eller
akutafdeling.
I en evaluering foretaget af analysefirmaet Elsevier
fremgår det, at 162 apoteker i Schweiz håndterede

4.118 tilfælde i løbet af en periode på 21 måneder.
17 procent af tilfældene krævede en backup-konsultation med en læge. 84 procent af borgerne meldte
efterfølgende om fuldstændig lindring eller færre
symptomer alene på baggrund af netCare-konsultationen.
Konklusionen i evalueringen var dermed klar:
Apotekerne var i stand til at løse en stor del af borgernes problemer og dermed aflaste et trængt sundhedssystem. NetCare bør dog integreres fuldt i
sundhedssystemet, hedder det i konklusionen. n
Annonce

BEHOV FOR

FARMACEUTVIKAR
Kontakt AVKS
Apotekerens vikar- og
konsulentservice
v/Hans-Erik Holm Pedersen

tlf. 20 22 22 15

Klemens Storegade 47
3782 Klemensker
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Rowa Technologies
Fremtiden inden for apoteker
®

Lad BD Rowa støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden
Centraliseret kontrol af alle digitale Rowa-systemer
Kompatibel med alle løsninger fra Rowa samt andre producenter
Enkelt design på webportalen vCloud
For flere oplysninger kontakt:
Henrik Walter
Mobil: 61270808
e-mail: henrik.walter@bd.com

Rowa® Technologies

rowa-nordic.dk

Rowa®-opbevaringssystemer
Intelligente løsninger til opbevaring og udlevering i apoteker. Drag fordel
af 20 års erfaring fra mere end 6.500 installationer i hele verden.

Rowa Vmotion®
Et fleksibelt, interaktivt præsentationværktøj som fremviser produkter,
tilbud og reklamer til kunder i apoteket.

Rowa Vpoint™
Selvbetjeningsterminal som giver kunder adgang til vigtig information
samt til at betjene dem selv inde i apoteket.

Mere innovation på vej fra Rowa Technologies:
Rowa Vshelf™ - Direkte salg via QR-kode udenfor apoteket.
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Apoteker i udlandet

Sverige har brug for alternative
I Sverige dukker alternativer til det traditionelle sundhedsvæsen op i stigende grad. Ét
af dem er Minutkliniken, som Apotek Hjärtat står bag. Her kan borgerne gå ind fra
gaden og komme hurtigt i behandling for
de mest almindelige helbredsproblemer
Af Kirsten Hansen

D

et svenske sundhedssystem er under pres.
Ventetiderne hos lægerne er lange, og det får
borgerne til i stigende grad at søge alternative løsninger. Den landsdækkende apotekskæde Apotek
Hjärtat, som ejes af supermarkedskæden ICA, er én
af de aktører, der tilbyder borgerne netop dette. Kæden står nemlig bag Minutklinikken, der består af
seks fysiske klinikker placeret i henholdsvis Stock-

holm og Göteborg.
”Den største forskel mellem os og den almindelige
primære sektor er tilgængeligheden. Borgerne kan
komme direkte ind fra gaden uden at bestille tid i
forvejen. Vi har åbent aftener og weekender, så folk
kan få hurtig hjælp,” siger Olof Fredricson, CEO hos
Minutkliniken.
Minutklinikkerne er altid placeret i eller ved siden
af et Apotek Hjärtat. Den tætte placering gør det oplagt for borgerne at hente deres medicin netop dér.
”Apotekerne og Minutklinikkerne arbejder sammen og henviser selvfølgelig til hinanden, idet vi er
en del af det samme firma. Farmaceuten kan hurtigt
få svar, hvis han har spørgsmål vedrørende patienten, ligesom han selv har mulighed for at give feedback til lægen omkring sine erfaringer med de ordinerede produkter. Og for patienterne betyder det
tætte samarbejde for eksempel at en forældet recept
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sundhedsløsninger

”

Den største forskel mellem os og den almindelige pri-

mære sektor er tilgængeligheden. Borgerne kan komme
direkte ind fra gaden uden at bestille tid i forvejen. Vi har
åbent aftener og weekender, så folk kan få hurtig hjælp.”

Olof Fredricson, CEO hos Minutkliniken

hurtigt kan fornys, uden at de skal omkring egen
læge.”
De svenske borgere skal selv have pungen op af
lommen, når de opsøger private initiativer som Minutkliniken, men refusionssystemet er under forandring, så dette kan allerede ændre sig i løbet af
2018, forudser Olof Fredricson.

Oplagt til lettere lidelser
Klinikkens målgruppe er borgere med lidelser i den
lette ende af spektret. Klinikkerne, som bemandes af
erfarne sygeplejersker, tilbyder blandt andet almindelige sundhedskontroller for fx diabetes, kolesterol
og astma, samt vacciner, allergitests og behandling
af infektioner. Der er mulighed for at tage laboratorieprøver fra både hals, blod og urin.
”Vi kan behandle 20 ud af de 50 mest almindelige
diagnoser, som i alt udgør omkring 30 % af alle besøg hos praktiserende læger,” oplyser Olof Fredricson, der ser Minutklinikerne som en mulighed for
at aflaste den svenske primærsektor.
”De praktiserende læger skal tage sig af et meget
bredt ansvarsområde og er efterhånden så belastede
af de ’tunge’ patienter, at det kan være svært at få
tid hos lægen, hvis man ikke tilhører denne gruppe.
Der er derfor et ekstremt behov for tilgængelige
sundhedsydelser for patienter med mere almindelige behov.”

Ikke konkurrenter
Minutklinikkerne følger de nationale medicinske

retningslinjer og er underlagt IVO, den statslige
myndighed, der fører tilsyn med det svenske sundhedssystem. Alle diagnoser dokumenteres i klinikkernes eget journalsystem, hvilket øger sikkerheden
og kvaliteten ved opfølgende besøg.
Sygeplejerskerne kan telefonisk kontakte et backup team af læger, som på baggrund af undersøgelsen og eventuelle prøver stiller diagnosen og anbefaler behandling. Sygeplejersken har også mulighed
for at sende fotos til lægerne, hvis det skønnes nødvendigt. For eksempel råder klinikkerne over avanceret udstyr til undersøgelse af modermærker.
”Vi ved jo, at en positiv prognose hænger sammen med en hurtig diagnose, og dér har vi helt
klart vores berettigelse. De lange ventetider hos
egen læge kan være ekstremt frustrerende for borgerne, som i værste fald vælger at undlade en kontrol,” siger Olof Fredricson, der understreger, at Minutklinikerne ikke ønsker at være konkurrenter til
de praktiserende læger.
”Derimod vil vi gerne supplere sektoren og være
med til at aflaste et presset sundhedssystem – og
dermed sikre alle borgere pleje på rette niveau. Hvis
vi kan tage os af de lettere diagnoser, kan lægernes
ekspertise og faglighed i endnu højere grad komme
de patienter til gode, som har allermest brug for
den, såsom kronikere, ældre mennesker og borgere
med mere komplekse diagnoser,” siger CEO’en, der
skønner, at private initiativer som Minutkliniken
kan være med til at reducere omkostningerne i primærsektoren med omkring 50 procent. n
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Apoteker i udlandet

Ny apoteksstrategi
i Skotland
En nipunktsplan skal integrere de skotske
apoteker i landets offentlige sundhedsvæsen og give dem en fremtrædende rolle i
behandlingen af borgerne. Målet er at
placere Skotland i den farmaceutiske

jen vigtige rolle i det skotske sundhedsvæsen. Igennem lokale aftaler tilbyder de fleste apoteker blandt
andet rygestopkurser, måling af blodtryk, blodsukker og kolesterol, medicingennemgange og medicinsamtaler til nye kronikere. n

verdenselite
Af Kirsten Hansen

D

en skotske regering udarbejdede i 2017 en nipunktsplan med det erklærede formål at ”opnå excellence indenfor farmaceutisk pleje”. Strategien skal i de kommende år integrere de skotske apoteker i det offentligt finansierede sundhedssystem.
Det sker, i erkendelse af at apotekerne kan bidrage
med en langt større værdi til samfundet, end tilfældet er i dag.
Strategien sigter mod at forbedre apotekets rolle
og styrke farmaceuternes samarbejde med den øvrige sundhedssektor - og ad den vej sikre den bedst
mulige pleje af den enkelte borger. I planen indgår
et særligt fokus på patienter med langsigtede og
komplekse sygdomsforhold, herunder et ønske om
at kronikere i højere grad kan behandles af farmaceuterne.
Regeringen vil desuden inden 2021 sikre, at alle
praktiserende læger i Skotland har adgang til en farmaceut, ligesom kliniske apoteksydelser af høj kvalitet skal være tilgængelige på alle landets hospitaler
alle ugens syv dage. Desuden skal der satses på en
bedre lægemiddelsikkerhed for borgere på plejehjem, og dem, der har brug for hjemmepleje. Endelig skal mulighederne for at anvende teknologi forbedres, blandt andet for at hjælpe apotekerne med
at behandle borgerne i landdistrikterne.
I planerne indgår uddannelse og yderligere udvikling af den farmaceutiske branche.
Strategien er en udvidelse af apotekernes i forve-

Den skotske regering har udarbejdet en ny
strategi for, hvordan apoteker i Skotland
bedre kan integreres i sundhedsvæsenet.
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Månedens case
Rejsningsproblemer
Ved rejsningsproblemer er mandens evne til at få eller vedligeholde en erektion nedsat.

Virkningsvarighed:
- Ca. 5 timer for Viagra® og Levitra®
- Ca. 36 timer for Cialis®

Hyppigheden stiger med alderen
• 5 % af de 40-årige har problemer med rejsningen
• 10 % af de 50-årige har problemer med rejsningen
• 20-25 % af mænd over 65 år har problemer med
rejsningen
• Andre faktorer har dog også betydning fx mandens
sundhedstilstand. Det skønnes, at 30-50 % af
mænd med diabetes har nedsat evne til erektion.

Bivirkninger og interaktioner
Bivirkningerne er oftest lette og forbigående. De
hyppigste bivirkninger er hovedpine, rødme,
dyspepsi, næsetæthed og svimmelhed
Interaktion med nitratpræparatet:
- Samtidig brug af fx Nitroglycerin eller Imdur®
frarådes pga. risiko for fald i blodtrykket

Årsager til rejsningsproblemer
• Nedsat blodtilførsel til svulmelegemet
- Skyldes oftest åreforkalkning i kroppens arterier.
Rygning, Forhøjet blodtryk, diabetes, forhøjet kolesterol og/eller overvægt er typisk de bagvedliggende årsager til åreforkalkning
• Skader på nerver
- Diabetes er den hyppigste årsag. Andre årsager er
Parkinson sygdom, dissemineret sklerose og rygmarvsskader
• Medicin
- Nogle typer medicin kan påvirke evnen til at få
erektion, fx medicin mod depression og andre
psykiske lidelser
• Psykologiske
- Præstationsangst, depression, angst, stress, parforholdsproblemer.

Cases:
Ny bruger
En 65-årig mand ønsker for at indløse en ny
recept på Viagra®. Han har ikke tidligere fået
Viagra®
Depression
En 62-årig mand afhenter medicin mod
depression
Rutineret bruger
En 54-årig mand skal afhente Cialis®. Han har
fået medicinen i et par måneder, og efterspørger
noget mod stoppet næse.
Diabetiker
En mand i 50’erne kommer sammen med sin
kone og skal for første gang indløse en recept
på medicin mod diabetes..

Medicin mod rejsningsproblemer
1. valg: PDE-5-hæmmere (fx Viagra®, Cialis®, Levitra®), og udgør ca. 99 % af den medicin der udleveres.
Dosering:
- Det anbefales, at det højst indtages 1 gang dagligt,
da forekomsten af bivirkninger stiger markant ved
højere doser
- Medicinen indtages typisk 30-60 minutter før seksuel aktivitet
- For Viagra® og Levitra® forsinkes virkningen, hvis
dosis tages sammen med et måltid

Kilder:
www.indlaegsseddel.dk, www.produktresume.dk,
Apotekernes sundhedsfaglige kampagner 2018 om Erektil dysfunktion

Farmaci bringer i hvert nummer den nyeste
udgave af månedens case fra medlemsnettet.
Månedens case er skrevet af farmaceut
Stine Fabricius og kan findes på medlemsnettet.
Har du spørgsmål til casen eller forslag til nye cases,
så skriv til sfa@apotekerforeningen.dk.
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Regeringen foreslår
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby
foreslår, at apotekerne i særlige tilfælde
skal have mulighed for at genudlevere
receptmedicin til borgere uden recept.
Forslaget får opbakning fra blandt andre
Danske Patienter og Dansk Folkeparti
Af Peter Starup

D

et sker jævnligt, at apoteket møder borgere i
skranken, som ikke har fået fornyet recepten
på for eksempel hjertemedicin eller p-piller, og som
står og mangler lægemidlet. Derfor har genudlevering af receptmedicin – og for dens sags skyld også
protokoludlevering – længe været et ønske på danske apoteker (se faktaboks). Muligheden for at hjælpe borgerne bedre uden at gå på kompromis med
sikkerheden, er blevet præsenteret for Sundheds- og
Ældreministeriet flere gange. Nu har Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet en rapport, som skitserer flere modeller for,
hvordan apotekernes kompetencer kan bruges bedre
på området.
I den forbindelse meldte sundhedsminister Ellen
Trane Nørby ud i Berlingske, at regeringen vil se på
mulighederne for genudlevering.
”Sundhedsvæsnet skal tættere på os, og vi skal
tænke borgeren først. Der er hos apotekerne stærke
faglige ressourcer, som vi kan bringe i spil på nye
måder, så borgeren får lettere adgang til medicin.
De muligheder kigger vi på lige nu,” sagde Ellen
Trane Nørby til avisen.
Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerheds rapport ligger på mange områder tæt op ad
de forslag, Danmarks Apotekerforening tidligere har
lagt frem. Derfor bakker Apotekerforeningen også
op om udspillet.
”Ministerens forslag vil gøre hverdagen lettere for
de mange danskere, der tager medicin dagligt. Det
vil være en god måde at trække sundhedsvæsenet
endnu tættere på den enkelte og er et godt eksem-

pel på, hvordan vi kan udnytte, at apotekerne er tæt
på borgerne og har lange åbningstider. Der vil være
tale om borgere, der er i et stabilt forløb med medicin, og som er vant til at få medicinen, men af en
eller anden grund er recepten ikke blevet fornyet.
Der kan vi afhjælpe behovet og undgå, at patientens behandling bliver afbrudt, eller at vagtlægerne
ulejliges unødvendigt,” siger Anne Kahns, formand
for Danmarks Apotekerforening.
Hun understreger, at der er tale om udvalgte typer
af medicin, som skal være skarpt defineret som eksempelvis hjertemedicin, diabetesmedicin og p-piller.

Sikre løsninger i andre lande
Rapporten fra Lægemiddelstyrelsen har kigget på erfaringerne andre steder med at lade apotekerne genudlevere receptmedicin. Den beskriver blandt andet, at farmaceuter allerede løser denne type opgaver i England, USA og Canada.
Anne Kahns understreger, at en udvidelse af apotekernes opgaver skal ske inden for helt præcist beskrevne rammer, og at nye opgaver af denne art forudsætter efteruddannelse.
”Vores faglighed kan uden tvivl bruges til at hjælpe borgerne bedre, end vi har mulighed for i dag, og
vi kan uden tvivl leve op til de høje krav til sikkerhed, som også gælder for resten af apotekets opgaver, men det kræver, at opgaven er præcist beskrevet, og at farmaceuterne får den nødvendige efteruddannelse,” siger hun.

Bred opbakning
Både politisk og blandt patienterne er der opbakning til regeringens udspil. Morten Freil, direktør i
Danske Patienter, er positiv overfor forslaget, så
længe sikkerheden går hånd i hånd med det nye tilbud.
”Vores udgangspunkt er, at der er pres på ressourcerne i sundhedsvæsenet. Der kommer flere og flere
mennesker med sygdomme, og det rammer blandt
andet de praktiserende læger. Så hvis der kan frigi-
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genudlevering
Genudlevering og
protokoludlevering
Muligheden for genudlevering og
protokoludlevering af medicin
har været et længe næret ønske
på danske apoteker.

ves ressourcer til, at lægerne kan tage sig af de mere
komplekse patienter uden, at det går ud over sikkerheden, så er vi positive,” siger Morten Freil.
Formanden for Folketingets sundhedsudvalg,
Dansk Folkepartis Liselott Blixt bakker også op om
ministeren.
”Det sker jo netop tit, at der kommer nogen med
en gammel recept på p-piller eller inhalator som er
udløbet. Vi kender i forvejen til nødudleveringer, så
dette er jo blot en udvidelse af den ordning,” siger
Liselott Blixt.
Også i befolkningen er der bred opbakning til, at
apotekerne i særlige tilfælde skal have mulighed for
at genudlevere receptmedicin til borgere uden recept. I 2017 spurgte Apotekerforeningen i en befolkningsundersøgelse et repræsentativt udsnit af befolkningen om deres holdning til spørgsmålet. Her
bakkede 69 procent af danskerne op om muligheden. n

Genudlevering indebærer som beskrevet
i artiklen, at apotekerne i særlige tilfælde skal have mulighed for at genudlevere receptmedicin til borgere, som i forvejen er i behandling med medicinen,
og hvor borgeren har glemt at bede lægen om en ny recept. Der vil være tale
om helt særlige og specifikt udvalgte typer medicin, for eksempel p-piller, diabetesmedicin og hjertemedicin og udleveringen kan kun ske en gang. Derefter
skal borgeren forbi lægen igen.
Protokoludlevering er ikke omfattet af
ministerens forslag, men er også et ønske på apotekerne. Protokoludlevering
betyder, at apotekerne efter helt præcise
retningslinjer – en protokol – kan udlevere receptmedicin til helt præcist definerede lidelser uden at involvere lægen.
Der vil være tale om ikke-komplicerede
lidelser. Det kan være for eksempel børneorm eller øjenbetændelse. Denne model er også beskrevet i Lægemiddelstyrelsens rapport. n
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Apotek tjekker sundheden i

Grenaa Apotek er ude og lave sundhedstjek i smedevirksomheden HSM Industry.

Grenaa Apotek har lanceret ”det mobile
sundhedsapotek”, der giver lokale virksomheder mulighed for at få tjekket blodtryk,
lunger og BMI på arbejdspladsen
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

P

å Djursland er det ikke kun borgerne, der
kommer hen på apoteket. Apoteket kommer
også ud til dem. Grenaa Apotek har lanceret en ny
sundhedsydelse, hvor apoteksansatte besøger lokale
virksomheder for at lave sundhedstjek af medarbejderne. Screeningen omfatter blandt andet måling af
blodtryk, blodsukker og lungefunktionen. Derudover tilbyder apoteket også rygestopkurser og influenzavaccination til virksomhederne.
Under konsultationen med hver medarbejder ta-

ger den apoteksansatte også en snak om kost eller
motion, alt efter hvor der er behov for at sætte ind
hos den enkelte. Det kan også handle om rygning,
specielt hvis vedkommende har nedsat lungefunktion.
”Vores besøg i virksomheder viser, at mange slet
ikke er klar over, at de befinder sig i risikogruppen
for forskellige livsstilssygdomme. Sundhedstjekkene
er nemmere end at ringe til lægen og bestille tid,
fordi de kan blive tjekket i deres arbejdstid og uden
at forlade arbejdspladsen,” siger Lars Nørgaard, apoteker på Grenaa Apotek, og fortsætter:
”Når folk bliver screenet og opdager, at deres
sundhedstal er for lave eller for høje, bliver mange
motiveret til at ændre vaner. Ofte er det jo først, når
man bliver konfronteret med tallene, at det går op
for en, at man skal lave en livsstilsændring.”
Apoteket afslutter forløbet med at lave en anonymi-
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det lokale erhvervsliv
seret rapport til virksomhedens ledelse med grafer
og kurver, der viser medarbejdernes resultater.
”Ledelsen kan med en rapport få overblik over, på
hvilke områder det kan være relevant at lave yderligere tiltag. For eksempel kan ledelsen overveje, om
medarbejderne også skal tilbydes et rygestopkursus
eller adgang til motionsfaciliteter,” siger Lars Nørgaard.
Han havde længe gået med ideen om et mobilt
apotek, men det var først, da han selv blev apoteker,
at han så sit snit til at føre ideen ud i livet. Tre udvalgte medarbejdere blev uddannet til at udføre
sundhedstjek og en fjerde til at stå for kontakten til
firmaerne.
”Apotekets slogan er ’Sundhed – et fælles ansvar’.
Det forsøger vi at leve op til ved blandt andet at udføre de her screeninger, hvorigennem vi kan opdage
nogle af de sygdomme, som borgere bærer rundt på
uden at vide det.”
Lars Nørgaard ser også, at apotekernes nuværende
situation giver grund til at se på nye måder at tænke apotek på.
”For at følge med tiden – og ikke mindst moderniseringen af apotekerloven - skal vi være parate til at
forlade skranken og i stedet komme ud og møde
folk der, hvor de er, og tilbyde vores ekspertise.”

Glade kunder
I efteråret fik medarbejderne i smedevirksomheden
HSM Industri et sundhedstjek af Grenaa Apotek.
Virksomheden består primært af faglærte arbejdere
– en social gruppe, der ifølge statistikker har en
usundere livsstil end gennemsnittet.
”Vi valgte at tage imod apotekets tilbud om sundhedstjek, fordi ledelsen går op i medarbejdernes ve
og vel. Det vil vi også gerne signalere over for medarbejderne ved at give dem mulighed for et gratis
sundhedstjek i arbejdstiden,” siger Brit Bager, marketingschef i HSM Industri.
Brit Bager satte især pris på apotekets høje serviceniveau over for virksomheden.
”For os var det afgørende, at apoteket skulle komme til os. Ellers får medarbejderne det ikke gjort.

Apoteket var utrolig fleksibelt i forhold til tid og
sted. Det gjorde det nemt at være kunde,” siger hun
og fortsætter:
”Der var ingen løftede pegefingre over for vores
medarbejdere fra apotekets side. Hvis der var tal, der
stak ud, opfordrede apoteket medarbejderne til at
kontakte deres læge.”
På baggrund af medarbejdernes positive tilbagemeldinger har HSM Industri valgt at tage imod Grenaa Apoteks tilbud igen i år, så medarbejderne kan
se, om de gør fremskridt. n

”

Når folk bliver screenet og

opdager, at deres sundhedstal er
for lave eller for høje, bliver mange motiveret til at ændre vaner.
Ofte er det jo først, når man bliver
konfronteret med tallene, at det
går op for en, at man skal lave en
livsstilsændring.”
Lars Nørgaard, apoteker
på Grenaa Apotek
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Farmakonomuddannelsen får ny uddannelseschef
Den 1. februar tiltrådte Hassan
Salmasi, tidligere souschef på København Sønderbro Apotek, som
ny uddannelseschef på Farmakonomuddannelsen. Han overtager
stillingen fra Tina Schilling Hansen, som tog et nyt spændende
karrierevalg efter 30 år på Pharmakon.
”Blandt danskerne er der en
enorm efterspørgsel efter de rette
kompetencer, når de bruger sundhedsvæsenet. Farmakonomerne
er et godt eksempel på en fag-

”

gruppe med de kompetencer, der
efterspørges. Både i den primære
og sekundære sektor,” siger Hassan Salmasi om baggrunden for,
hvorfor han sagde ja til stillingen
som uddannelseschef.
”Hassan Salmasi har en stærk
faglig profil og et indgående
kendskab til apotekssektoren
samt forståelse for sundhedssektoren mere bredt. Med ham får
farmakonomuddannelsen tilført
”nyt blod” – og sammen med sektionslederne Mette Skjøtt og Han-

ne Raaberg, så tror jeg på, at det
bliver et super stærkt hold til at
lede uddannelsen og den udvikling, som uddannelsen står foran,” siger Lotte Fonnesbæk, rektor på Farmakonomuddannelsen.
Hassan Salmasi har fra sin tidligere stilling som souschef på apotek mange års erfaring i at arbejde med farmakonomelever, også i
forbindelse med kombi-ordningen, hvor farmakonomelever er i
praktik på både privat apotek og
sygehusapotek.

Blandt danskerne er der en enorm efterspørgsel

efter de rette kompetencer, når de bruger sundhedsvæsenet. Farmakonomerne er et godt eksempel på
en faggruppe med de kompetencer, der efterspørges.
Både i den primære og sekundære sektor.”

Hassan Salmasi, uddannelseschef på Pharmakon
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Navnestof
Apoteksbevilling opgivet

Fødselsdage

Børkop Apotek: Apoteker Jens Vilholm fra
udgangen af maj måned 2018.

50 år

Ribe Apotek: Apoteker Hans Bruun Ringsing fra
udgangen af september 2018.

25. februar 2018: Apoteker Flemming Strøm,
Brøndbyøster Apotek.

60 år
Apoteksfilial oprettet
Hjørring Løve Apotek: Pr. 1. februar 2018 åbnedes ny filial under navnet Hjørring Hjorte Apotek.
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2 ud af 3
bruger inhalatoren forkert
69 procent af astmatikere og KOL-patienter har problemer med at inhalere medicinen korrekt. Det betyder, at mange ikke opnår medicinens fulde effekt.
Det skriver Fremtidens Sundhed.
På Svendborg Sygehus har klinisk sygeplejespecialist Hanne Svenningsen lavet en undersøgelse, der
viser, at kun 31 procent af patienterne har korrekt
inhalationsteknik. De fleste af patienterne laver
mellem 3-9 fejl på forskellige trin i klargøringen af
inhalatoren.
”Det er et enormt problem. Patienterne får ikke
deres medicin, og de begynder måske at skrue op
for dosis, fordi de ikke mærker en effekt. Det er dyrt
for både patienter og for samfundet,” siger Anne Dichmann Sorknæs, der er post doc, forskningssygeplejerske på Svendborg Sygehus og formand for
Lunge- og Allergisygeplejersker til Fremtidens Sundhed.
Ifølge sygeplejersken er der flere grunde til, at fejlraten er så høj. Først og fremmest findes der mange
forskellige inhalatorer, som alle skal betjenes på forskellige måder.
Noget medicin skal inhaleres med et kraftigt sug,
mens andet skal inhaleres stille og roligt. Nogle inhalatorer skal drejes mod højre og derefter mod
venstre. Noget medicin skal rystes inden brug, andet skal ikke. Og sådan fortsætter det.
”Det kan være en kæmpe jungle for patienter at
finde rundt i, og der er også mange sundhedsprofessionelle, som ikke er godt nok inde i teknikkerne,”
siger Anne Dichmann Sorknæs.
Derfor kan borgere med lungesygdomme risikere
at gå i årevis uden at opdage, at de ikke får det optimale ud af deres astma- eller KOL-medicin.
Apoteket tilbyder et gratis tjek af inhalationen til
alle, der bruger inhalator.

Husk tidens
vigtigste
vitaminer…
... for din egen skyld
SOLSKINSVITAMINET D3 ER VIGTIGERE
END NOGENSINDE
Rigtig mange danskere kommer i underÅ
N U OGSG
skud, da kroppen kun kan producere
C
M
0
9
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.
Å
N U OGSG
500 MC

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.
Å
N U OGSG
90 MC

STÆRKE KNOGLER
Naturligt Natto Vitamin K2 aktiverer 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 mellem 45 mcg og 90 mcg.
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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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Hvis du vil stoppe,
skal du vide, hvor du skal starte.

