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NØGLEN TIL TANDSUNDHED 
OG VELVÆRE

STYRKER MUNDENS NATURLIGE FORSVAR

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

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

ZENDIUM TANDPASTA:
VIDENSKAB OG NATUR I HARMONI

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

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

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

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

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

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

DE GODE BAKTERIER BESKYTTER MUNDEN

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

MED
NATURLIGE
ENZYMER &
PROTEINER

SVANEMÆRKET

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

**
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Ny bruttoavanceaftale styrker 
borgernes medicinsikkerhed

31. januar blev apotekernes rolle som danskernes lægemiddeleksperter bekræftet og 
styrket fremover. Det stod klart, da Danmarks Apotekerforening og regeringen gav 
hinanden hånden og underskrev bruttoavanceaftalen for de kommende år. Den 
kom i stand efter lange og seje forhandlinger. Og resultatet er, hvis jeg selv skal sige 
det, rigtig godt for borgernes medicinsikkerhed og tilgængeligheden til apoteket.

Aftalen understreger, at apoteket er mere end bare det sted, hvor man kan købe me-
dicin. Apoteket skal fremover i endnu større grad spille en bred, sundhedsfaglig rol-
le for den enkelte. På baggrund af bruttoavanceaftalen får det faguddannede apot-
ekspersonale lov til at bringe sin faglighed mere i spil, end der har været lagt op til 
hidtil. 

Når det er sagt, er salg af lægemidler selvfølgelig fortsat en hjørnesten i det at drive 
et apotek. Det vil fortsat være sådan, at vi som samlet apotekssektor har én stor, 
fælles avanceramme, der gælder såvel lægemidler som frihandelsvarer. Den stram-
me økonomiske rammestyring er videreført.

Men som noget nyt får apotekerne oven i den ramme dækket en række sundheds-
ydelser, hvor vi honoreres for at stille vores faglige viden til rådighed for borgerne. 
Et eksempel er, at det er aftalt, at apoteket skal tilbyde en såkaldt compliancesamta-
le med kronikere, som af en eller anden grund ikke tager deres medicin som til-
tænkt. En sådan samtale vil, vurderer vi, kunne være med til at sikre en ordentlig 
medicinering af kronisk syge danskere og hjælpe med til at undgå, at deres tilstand 
forværres. Og dermed vil compliancesamtaler være med til at forhindre hospitals-
indlæggelser og i sidste instans redde menneskeliv.

Aftalen sætter også fokus på vigtigheden af at opretholde den gode geografiske 
dækning i de lidt mere tyndt befolkede egne af landet. Samtidig er der enighed om 
at skabe lettelser for borgeren ved at digitalisere den henstandsordning, der fordeler 
egenbetalingen for patienter med et stor medicinforbrug.

Dette er blot et par af de visionære eksempler fra aftalen, som vil gøre det lettere at 
være borger i det danske sundhedsvæsen. Og samtidig viser indholdet i bruttoavan-
ceaftalen regeringens anerkendelse af, at vi som apoteker er en vigtig og uundværlig 
del af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er derfor god grund til 
at glædes over aftalen – både som apoteker og borger.

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening
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1 million danskere bruger mere end 5 slags medicin
Op mod hver sjette dansker indløste recept 

på mere end 5 forskellige lægemidler i 

løbet af 2016. Men de kommunale forskelle 

på andelen af de såkaldte polyfarmaci-    

patienter er store

Af Karoline Persdatter Gotfredsen

På landsplan er hver sjette dansker 
det, man kalder en polyfarmacipa-

tient, det vil sige, at de bruger mere end 
fem slags receptpligtige lægemidler. For-
skellene fra kommune til kommune er sto-
re. Det viser en ny analyse foretaget af Dan-
marks Apotekerforening. I Egedal Kommune er kun 
hver tiende indbygger polyfarmacipatient. Anderle-
des ser det ud i yderkommunerne Langeland, Morsø 
og Odsherred, hvor det er hver fjerde indbygger. De 
tre kommuner hører også til de kommuner, der har 
den største andel af ældre borgere. 

Formand Anne Kahns finder det store antal poly-
farmacipatienter bekymrende. 

”Vi ved, at risikoen for medicinproblemer stiger 
med antallet af lægemidler, som man er i behand-
ling med. Derfor er det vigtigt, at de borgere, der 

bruger mange slags medicin også får den rette me-
dicin i de rette mængder,” siger Anne Kahns. 

Medicingennemgange kan 
forhindre medicinproblemer

Flere kommuner landet over har valgt at samarbej-
de med lokale apoteker om medicingennem-

gange for at reducere omfanget af medicin-
fejl. I Syddanmark er et projekt i gang om 
medicingennemgang til borgere over 65 
år, som bruger flere end fem slags medi-
cin. Formålet med projektet er at se på 

effekten af medicingennemgang med 
hensyn til ændringer i medicineringen, an-

tallet af lægebesøg, indlæggelse på sygehus og 
de økonomiske konsekvenser heraf. Projektet er tre-
årigt og afsluttes ved udgangen af 2018. Anne 
Kahns ser frem til at få resultaterne af projektet og 
håber, det på sigt vil føre til et mere systematisk 
brug af medicingennemgange.    

”Det er et problem, at hjælpen til en polyfarmaci-
patient afhænger af, hvilket postnummer han eller 
hun bor i. Vi har brug for en national indsats, der 
gør det muligt for polyfarmacipatienter over 65 år 

Fakta om polyfarmaci 

•  En polyfarmacipatient er en person, der bruger 
mere end fem slags medicin

•  Polyfarmaci er mest udbredt i den ældre del af be-
folkningen. 35 procent af befolkningen over 64 år 
bruger mere end fem slags medicin. 

•  Polyfarmacipatienter er i særlig risiko for at opleve 
lægemiddelrelaterede problemer, fordi der så er 
mere medicin at holde styr på. 

POLY-
FARMACI
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1 million danskere bruger mere end 5 slags medicin

”Det er et problem, at hjælpen til en polyfarmacipatient afhænger 

af, hvilket postnummer han eller hun bor i. Vi har brug for en national 

indsats, der gør det muligt for polyfarmacipatienter over 65 år at få en 

medicingennemgang.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

at få en medicingennemgang,” siger hun.
Ligesom Apotekerforeningen har Ældre Sagen i en 

årrække kæmpet for en styrket indsats for den ældre 
medicinske patient for at få en ensartet kvalitet i 
hele landet. Organisationen opfordrer blandt andet 
kommuner til at samarbejde med læger og farma-
ceuter om fx medicingennemgange.

”Det er vigtigt i dialogen med patienten eller den 

pårørende, at man ser på det hele menneske. Er der 
noget i medicinen, der skal tilpasses? Er der bivirk-
ninger? Er der noget, der kan udelades? Kan man 
sætte ind med andre tiltag end fx sovemedicin, som 
at komme ud og få mere frisk luft eller lave andre 
aktiviteter, der gør, at en beboer på plejehjem får en 
bedre nattesøvn?” siger Mirjana Saabye, chefkonsu-
lent i Ældre Sagen.
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Apotekerforeningen er i løbende dialog med KL om 
blandt andet indsatsen for den ældre medicinske 
patient.  Ifølge KL er det lægen, og ikke kommunen, 
der har ansvaret for ordination af borgerens medi-
cin. 

”Det er læger, der ordinerer medicin, og ikke kom-
muner. Nogle kommuner har valgt at lave afta-
ler med lokale apoteker om at lave medi-
cingennemgange, og andre har ikke. Vo-
res holdning er, at de kommuner, der 
har valgt den ene løsning frem for den 
anden, har gjort det af en grund. Vi kan 
ikke anbefale, at alle kommuner gør det, 
for det kræver dels økonomi, og dels at der 
konkret er taget stilling til, om det er den løs-
ning man har besluttet sig for i den enkelte kom-
mune,” siger Karen Marie Myrndorff, chefkonsulent 
i KL.

Ny sundhedsydelse for kronikere

Fra 1. april skal landets apoteker tilbyde medicin-
samtaler til kronikere med manglende medicinefter-
levelse. Det sker efter, at Danmarks Apotekerfor-
ening i januar 2018 indgik en ny bruttoavanceaftale 
med regeringen. Aftalen indeholder en række nye 
ydelser på apotekerne, der er med til at gøre det let-

tere at være medicinbruger, herunder medicinsam-
talen til kronikere, der ikke tager deres medicin som 
foreskrevet.  

”Utryghed og manglende viden gør, at mange 
bruger deres medicin forkert. Apotekets nye sund-
hedsydelse bliver en stor gevinst for kronikere, da 

den er med til at sikre, at borgeren bliver mere 
tryg ved sin medicin og opnår gode medi-

cinvaner,” siger Anne Kahns med henvis-
ning til, at en tredjedel af alle kronikere 
ikke tager deres medicin, som lægen har 
anvist.

Apotekerne har siden januar 2015 til-
budt nydiagnosticerede kronikere gratis 

medicinsamtaler, men fremover udvides 
ydelsen til at kunne gælde for alle kronikere, der 
har brug for en individuel samtale med en farma-
ceut. 

Ældre Sagen ser også dialog som et vigtigt middel 
til medicinsikkerhed.

”Vi opfordrer til information og dialog om læge-
midler. Det gælder både i mødet mellem lægen og 
patienten og på apoteket. Det er særlig vigtigt for 
patienter, der tager flere slags medicin, og for dem, 
der oplever ændringer i medicineringen, fx efter 
indlæggelse,” siger Mirjana Saabye.

Vi opfordrer til information og dialog om lægemidler. 

Det gælder både i mødet mellem lægen og patienten og på 

apoteket. Det er særlig vigtigt for patienter, der tager flere 

slags medicin, og for dem, der oplever ændringer i 

medicineringen, fx efter indlæggelse.”

Mirjana Saabye, chefkonsulent i Ældre Sagen

POLY-
FARMACI

>

>
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Rødding Apotek laver medicingennem-

gange af beboeres medicin på Plejecenter 

Højmarken i Haderslev. Både beboerne, de 

pårørende og personalet er glade for samar-

bejdet med apoteket 

 
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

Haderslev Kommune er en af de kommuner, 
der arbejder målrettet på at begrænse antal-

let af medicinproblemer. Kommunen har en fast af-
tale med Rødding Apotek om, at farmaceuter laver 
medicingennemgange for beboere på Plejecenter 
Højmarken. Det sker som del af et treårigt projekt i 
Region Syddanmark om medicingennemgange. 
Centersygeplejeske på plejecenteret Susanne Gade 
synes, at samarbejdet skaber stor værdi for 
plejecenteret. 

”Det er rigtig godt at få en dialog med 
en farmaceut om beboernes medicin. På 
den måde bliver der taget stilling til, 
hvorfor beboeren får det enkelte læge-
middel, og det bliver vurderet om læge-
midlet stadig er nødvendigt for beboeren,” 
siger Susanne Gade.

Når farmaceuten har udført medicingennemgan-
gen, bliver farmaceutens forslag til ændringer i me-
dicineringen, sendt til beboerens egen læge, der har 
ordinationsretten. Lægen vurderer herefter, om der 
skal laves ændringer i beboerens medicin.  

Som følge af medicingennemgangene er flere af 

beboerne på plejecenteret blandt andet begyndt at 
trappe ud af antipsykotika – lægemidler, der 

bliver brugt mod psykiske sygdomme, 
men som kan øge dødeligheden hos æl-
dre. 

For at få en medicingennemgang skal 
beboeren opfylde et eller flere kriterier, 

fx at vedkommende bruger mindst fem 
slags medicin. 24 ud af 28 beboere på Pleje-

center Højmarken har fået en medicingennem-
gang. 

Beboerne og de pårørende sætter også pris på me-
dicingennemgangene. De synes, det er fornuftigt, at 
der bliver tjekket op på medicinen, så beboerne 
hverken får for lidt, for meget eller forkert medicin, 
fortæller centersygeplejersken. n

Samarbejde om medicingennemgange 
i Haderslev Kommune 

POLY-
FARMACI
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Månedens case

Stoppet næse kan bl.a. skyldes:

•  Forkølelse 
•  Bihulebetændelse
• Høfeber/allergi.

Forkølelse:

•  En virussygdom, der oftest viser sig med snue, 
kradsen i halsen og lidt hoste. 

•  Risikoen for at smitte andre kan reduceres ved at:
 -  vaske hænderne hyppigt (forkølelsesvira kan 

overleve på huden i flere timer)
 -  undgå at give hånd, når du er forkølet
 -  bruge engangslommetørklæder
 -  undgå at dele næsespray.
 
Forkølelse eller høfeber?

Symptomer på forkølelse kan forveksles med symp-
tomer på høfeber. Ud fra kundens beskrivelser af 
symptomerne vurderes det, hvorvidt der er tale om 
forkølelse. 

Xylometazolin

•  Anvendes ved stoppet næse ved: 
 -  akut viral rhinosinuitis (forkølelse) 
 -  akut postviral rhinosinuitis (bihulebetændelse).
•  Medfører en hurtig og langvarig sammentrækning 

af blodkarrene i næsen og af næseslimhinden, 
hvilket åbner luftvejene i svælget.  

•  Sammentrækningen opnås sædvanligvis inden for 
få minutter efter administration, og virkning varer 
normalt i omkring 10 – 12 timer. 

Næsespray indeholdende Xylometazolin

• Må maksimalt anvendes 10 dage i træk 
• Maksimalt 3 pust i hvert næsebor dagligt
• Må ikke anvendes af gravide og ammende grundet 
• Xylometazolins potentielle systemiske virkning.

Overforbrug af Xylometazolin

Medikamentel rhinitis (næsetæthed) er en irritation 
i næsen, som er fremkaldt af længerevarende brug af 

Xylometazolin, da dette kan medføre: 
•  hævelse af næseslimhinden 
•  hypersekretion
•  tilstopning af næsen, hvor lægemidlet ikke 

længere hjælper, eller hvor der skal bruges meget 
større mængder lægemiddel for at opnå effekt. 

Behandlingen af medikamentel rhinitis er hurtigst 
muligt ophør med anvendelsen af Xylometazolin. 

Medikamentel rhinitis kan undgås ved at begrænse 
varigheden af brugen af Xylometazolin til det 
anbefalede.

Saltvandsnæsespray

•  Næsespray indeholdende saltvand uden 
konservering kan lindre tørre slimhinder, løsne 
skorper og fortynde næsesekretet.

•  Saltvand har ingen sammentrækkende effekt, og 
kan derfor anvendes ubegrænset. 

Cases:

Barn
En kvinde efterspørger et middel mod stoppet 
næse til sit barn.

Allergi
En kvinde med tydeligt irriterede øjne og næse 
spørger efter en næsespray mod stoppet næse. 

Overforbrug
En mand skal afhente en recept og efterspørger 
en næsespray indeholdende Xylometazolin – 
”den næsespray, jeg plejer at bruge.”

Næsespray mod stoppet næse

Farmaci bringer i hvert nummer den nyeste 
udgave af månedens case fra medlemsnettet.
Månedens case er skrevet af farmaceut 
Julie Mollerup og kan findes på medlemsnettet.
 
Har du spørgsmål til casen eller forslag til nye cases, 
så skriv til mol@Apotekerforeningen.dk
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Nexø Apotek har i løbet af det sidste halve 

år uddannet 850 medarbejdere i Bornholms 

Regionskommune i sikker medicinhånd-

tering. Projektet har resulteret i både kom-

petenceløft og stærkere bånd mellem apo- 

teket og resten af sundhedssektoren på øen

Af Henrik Søe

F lere og flere kommuner bruger efterhånden 
apoteket til at uddanne plejepersonale i medi-

cinhåndtering. Det skaber et kompetenceløft, som 

kan forebygge indlæggelser og dødsfald, men også 
en gevinst i form af tættere relationer mellem apo-
teket og plejesektoren. Det kan apoteker Gert Møl-
ler-Jensen og farmaceut Sarah Nygaard Justesen fra 
Nexø Apotek skrive under på efter at have uddannet 
850 bornholmske SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere 
og sygeplejersker siden september sidste år.  

En hård omgang

Efter at have kørt nogle mindre kurser i medicin-
håndtering udviklede Nexø Apotek undervisnings-
materialet i samarbejde med Pharmakon og kørt 
nogle testforløb, indledte apoteket i efteråret 2017 
“Projekt Sikker Medicinhåndtering”. Og efter at det 

Uddannelse i medicinhåndtering 
skaber kompetenceløft og styrker 
apotekets relationer



13MEDICINHÅNDTERING | FARMACI 03 | MARTS 2018

sidste kursus blev afholdt i februar, har Nexø Apo-
tek haft 16 hold SOSU-assistenter, 15 hold SOSU-
hjælpere og fem hold sygeplejersker gennem forlø-
bet. 

Gert Møller-Jensen erkender, at forløbet med tre 
ugentlige kursusdage, en for farmaceuten og to for 
ham selv, har været en hård omgang. Han under-
streger, at udbyttet har været det hele værd. For ud-
over at give et vigtigt kompetenceløft til kommu-
nens plejepersonale har “Projekt Sikker Medicin-
håndtering” også styrket apotekets relationer. 

”Det giver en fantastisk kontakt til hjemmeplejen 
og plejecentrene, og deltagerne giver utrolig positiv 
feedback på undervisningen og den effekt, det har i 
dagligdagen. Vi taler bedre sammen, og nu ved de, 
hvad apoteket står for. Det betyder samtidig, at apo-
teket bliver en mere naturlig del af sundhedssektor-
en,” siger han.

Tror på effekten 

Medicineringsfejl står øverst på listen over utilsigte-
de hændelser i sundhedssektoren, og op mod 40 
procent af indlæggelserne af ældre på medicinske 
afdelinger kan relateres til medicin. Halvdelen af 
dem kan forebygges, og Gert Møller-Jensen er over-
bevist om, at uddannelsesprojekter kan have en ef-
fekt i forhold til at nedbringe det tal. 

”Det skærper eller genopfrisker personalets op-
mærksomhed på de områder, hvor de skal holde 
øje, og på, hvad de skal huske at skrive ind i pleje-
planer. Samtidig vil det også føre til, at medarbej-
derne på de mange forskellige arbejdspladser i kom-
munen udveksler erfaringer med hinanden. Så jeg 
tror helt bestemt, det har en effekt,” siger Gert Møl-
ler-Jensen. 

Praktiske værktøjer

Samme holdning har hjemmeplejeleder Annette 
Larsen fra Bornholms Regionskommune, som har 
fået god feedback fra medarbejderne.

”De tilbagemeldinger, vi har fået fra vores medar-
bejdere, har været meget positive. De føler helt 
klart, at de har fået en større sikkerhed i forhold til 
medicinområdet,” siger Annette Larsen, der også 
lægger vægt på, at apotekets kurser kan bruges i 
praksis.

Alle deltagere har således fået et lommekort, som 
beskriver arbejdsgange, og hvad der især skal huskes 
på i forbindelse med medicinhåndtering. 

”Lommekortet er et godt eksempel på et af de 
praktisk anvendelige værktøjer, som medarbejderne 
kan anvende med det samme - og det gør en for-
skel,” siger Annette Larsen, der kun kan anbefale 
kurset til andre kommuner.

”Vores håb i kommunen er, at vores medarbejdere 
har opnået den viden og sikkerhed, som kan være 
med til at forebygge utilsigtede hændelser. Samtidig 
har projektet medvirket til, at hele samarbejdsfladen 
og arbejdsgangene mellem kommune, praktiserende 
læge og apotek er blevet drøftet, og det har dermed 
været med til at skabe mere nærhed i sundheds-
væsenet. n

Apotekets undervisning 
af plejepersonale: 

•  Gør plejepersonalet bedre til at identificere læge-
middelrelaterede problemer og til at vurdere og re-
flektere over borgernes lægemiddelbehandling.

•  Øger patientsikkerheden og sikrer, at personalet 
føler sig trygge og rustede til det daglige arbejde 
med borgernes lægemidler. 

•  Forebygger fejl og utilsigtede hændelser på grund 
af opdaterede kompetencer hos plejepersonalet.

•  Øger personalets viden om de syv risikosituations-
lægemidler og brugen af antidepressiva, hypnotika 
og antipsykotika til ældre.

Kilder: Apotekerforeningens pjece “Fakta om undervisning af pleje-

personale” og Gert Møller-Jensen. 

  

Det giver en fantastisk kontakt til hjemmeplejen og 

plejecentrene, og deltagerne giver utrolig positiv feedback 

på undervisningen og den effekt, det har i dagligdagen. Vi 

taler bedre sammen, og nu ved de, hvad apoteket står for.
Gert Møller-Jensen, Apoteker på Nexø Apotek

”
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Apotekernes årlige hovedmøder nærmer 

sig. I år kommer møderne særligt til at 

handle om en ny intern foreningsstrategi, 

der skal tegne foreningens fremtid 

Af Karoline Persdatter Gotfredsen

”Vi mødes alle igen, inden vi når i mål. Og vi 
skal alle bidrage med mere end det, vi kan nå, 

inden vi tager hjem i dag. Hvis vi alle lægger vores 
kræfter i den indsats, så får vi den forening, som vi 
alle sammen gerne vil have og være en del af.” Så-
dan lød de sidste ord fra Anne Kahns, formand for 
Danmarks Apotekerforening, på Apotekerkonferen-
cen i november sidste år. 

Siden da har foreningens bestyrelse haft travlt. 
Den har arbejdet videre med de inputs, som den fik 
af landets apotekere på Apotekerkonferencen til, 
hvordan foreningen skal se ud i fremtiden. 

”Medlemsundersøgelsen og Apotekerkonferencen 
i november viste, at der er behov for at arbejde med 

at finde en fælles retning for, hvor vi vil hen. Det 
arbejde vil vi gerne samle i en kort intern forenings-
strategi, som kan bruges som kompas, når der skal 
prioriteres,” siger Anne Kahns. 

Strategien skal indeholde konkrete forslag til pla-
ner for foreningen. På hovedmøderne i marts og 
april vil formanden benytte lejligheden til at drøfte 
de første udkast til en intern foreningsstrategi med 
medlemmerne. Hun understreger, at intet ligger fast 
endnu. 

”Alle bolde er kastet op i luften. Bestyrelsen har 

Hovedmøderne er med til 
at sætte foreningens retning 

Datoer for hovedmøder:

 9. marts 2018 –  Østjyllands kreds 
 16. marts 2018 –  Nordjyllands kreds 
 21. marts 2018 –  Københavns Apotekerforening
 12. april 2018 –  Nordre-sjællandske kreds
 13. april 2018 –  Storstrøms kreds
 14. april 2018 –  Fyns Apotekerforening
 17. april 2018 – Midt-Vestjyllands kreds 
 19. april 2018 – Sydjyllands kreds
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derfor ikke truffet nogen beslutninger endnu hvad 
angår foreningsstrategien. Vi har naturligvis gjort os 
nogle overvejelser om, hvor vi skal hen som for-
ening. Det er de overvejelser, som jeg gerne vil drøf-
te på hovedmøderne. Forhåbentlig kan det afføde 
lige så spændende diskussioner som på Apoteker-
konferencen,” siger Anne Kahns.  

I år er der afsat god tid til dialog på hovedmøder-
ne for at sikre, at apotekerne har mulighed for at 
komme til orde. 
Apotekerforeningen afholder helt ekstraordinært en 
strategidag den 25. april for alle medlemmer. Strate-
gidagen vil have karakter af en workshop, hvor apo-
tekerne får mulighed for at gå i dybden med indhol-
det af strategien. Efter strategidagen vil bestyrelsen 
gøre sit forslag til foreningsstrategi færdigt. n

Til Apotekerkonferencen 2017 var der 
stor debat ved bordene om sektorens 
retning og fælles pejlemærker. 

Ny vegansk D3-vitamin

Grønne dfi Vitaminer lancerer nu en helt ny D3-
vitamin, som er 100% vegansk. Nu kan både 
veganere, vegetarer og andre få en D3-vitamin helt 
uden animalsk indhold.

Vegansk D3 indeholder 50 mcg vitamin D3 og ekstra jomfru 

olivenolie for at sikre en optimal optagelse. Kapslen er også 

vegansk, da den er lavet af tang.

Vitamin D3 bidrager til normal  funktion af knogler, tænder, 

immunsystem, celledeling, muskler, kalkniveau i blodet samt 

optagelse af kalk og fosfor. Derudover er det generelt vigtigt at 

tage et tilskud af vitamin D3, da 43% af den danske befolkning 

er i underskud af D3-vitamin.

Indhold: 90 kapsler

Daglig dosis: 1 kapsel

dansk farmaceutisk industri a-s
www.dkpharma.dk

NYHED!

100% VEGANSK!

MED EKSTRA 

JOMFRU OLIVENOLIE

Kan købes på apoteket.

Alle bolde er kas-

tet op i luften. Besty-

relsen har derfor ikke 

truffet nogen beslut-

ninger endnu hvad 

angår foreningsstrategien. Vi har 

naturligvis gjort os nogle overve-

jelser om, hvor vi skal hen som 

forening. Det er de overvejelser, 

som jeg gerne vil drøfte på hoved - 

møderne.” 
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

”
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Næsten hver fjerde farmakonomelev drop-

per ud af uddannelsen. Men der er hjælp at 

hente for de apoteker, som vil blive bedre 

til at sikre sig de elever, der brænder for 

faget - og hænger i   

Af Henrik Søe

Det kan være en dyr fornøjelse at ansætte en 
farmakonomelev, som vælger at forlade ud-

dannelsen. En fejlrekruttering koster generelt 75-
150 procent af en årsløn, og derfor skal investerin-
gen i nye elever tages alvorligt.

På Farmakonomskolen i Hillerød har man under-
søgt, hvorfor eleverne falder fra i prøveperioden, 
det første halve år. De tre væsentligste årsager er, at 
uddannelsen ikke lever op til elevens forventning, 
at eleven ikke er motiveret nok og personlige grun-
de, som fx manglende ressourcer til at gennemføre 
uddannelsen.

Der findes dog værktøjer, som allerede tidligt i an-
sættelsesfasen kan være med til at afdække, om apo-
teket har fat i den rigtige eller den forkerte elev. Far-
makonomskolen har udarbejdet guiden “Ansættelse 
af elever”, som apotekerne kan bruge i ansættelses-
forløbet. Guiden er fyldt med gode råd til, hvordan 
apoteket forbereder sig i jagten på den “den gode 

rekruttering” - og ikke mindst hvordan apoteket 
undgår fejlansættelser. Den tager udgangspunkt i 
nogle simple redskaber, som er udviklet af rekrutte-
ringsfirmaet Human Trust.

Forventningsafstemning

Mette Skjøtt, sektionsleder for praktik på Farma-
konomuddannelsen, mener helt overordnet, at det 
er vigtigt, at forventningsafstemningen mellem 
apotek og elev er på plads - og at apotekerne spiller 
med helt åbne kort.

”Det er utroligt vigtigt, at eleverne forstår, at de 
skal arbejde på et apotek, som har butiksåbnings-
tider og måske først lukker klokken 20. Eleven har 
ganske vist kun 37 timer om ugen, men der kan væ-
re tale om lange arbejdsdage, og hvis de samtidig 
skal hjem og læse om aftenen og måske har meget 
transporttid, kan det være svært for nogle at få det 
hele til at hænge sammen. Derfor er det vigtigt at 
vurdere personens modenhed og sørge for, at der er 
åbenhed og realistiske forventninger fra begge par-
ter,” siger Mette Skjøtt.

Grundigt til værks

På Horsens Søndergade Apotek har apoteker Bente 
Wittrup Præstbrogaard indset vigtigheden af at gå 
grundigt til værks, når der skal ansættes nye elever.

”Vi skal som branche ikke acceptere et frafald på 
næsten 25 procent. Vi har et ansvar som apotekere, 
fordi vi har stor indflydelse på at ansætte de elever, 
som er villige til at gennemføre uddannelsen. Der 
kan være mange grunde til, at folk hopper fra, men 
ofte er det, fordi kandidaterne ikke har undersøgt, 
hvad de går ind til, og det er ærgerligt, hvis vi ikke 
får afdækket det, inden de starter. Derfor er vi meget 
seriøse med vores stillingsopslag, ligesom vi i samta-
lerne gør meget ud af at fortælle, at uddannelsen 
kræver noget.”

Apoteket sørger blandt andet for, at eleverne in-
den ansættelsen er klar over, at de skal arbejde 37 ti-
mer, at de har en studiedag men også lektier udover 
det, at de skal være hjemmefra i de uger, de er på 

Tag ansættelse af elever  alvorligt

Fakta

•  Der er plads til 260 elever hvert år på farmako-
nomuddannelsen.

•  Gennemførelsesprocenten har de sidste 4 år ligget 
mellem 71 og 80 procent.

•  Frafaldet har i de senere år ligget på knap 25 pro-
cent, men omkring halvdelen af dem, der falder 
fra, gør det i løbet af prøvetiden – det vil sige det 
første halve år.

•  Gennemsnitsalderen hos de elever, der startede på 
uddannelsen i sommeren 2017, var 24,8 år, mens 
det året før var 26,0 år.
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Tag ansættelse af elever  alvorligt

Farmakonomskolen, og at der er perioder, hvor det 
er hårdt, fortæller Bente Wittrup Præstbrogaard.

”Vi har ikke haft frafald i mange år, og det skyldes 
blandt andet, at vi rekrutterer folk, som er oppe i 
20’erne, som ofte er mere målrettede og robuste. 
Det er ikke hvem som helst, der kan gennemføre 
farmakonomuddannelsen, og derfor har vi også væ-
ret meget strenge med at følge Farmakonomskolens 
anbefalinger i forhold til karaktergennemsnit. Det 
er ofte dem med dårlige karakterer, der forlader ud-

dannelsen, så jeg vil opfordre apotekerne til at bru-
ge en masse tid på at gøre hjemmearbejdet og finde 
de rigtige fra start,” siger Bente Wittrup Præstbroga-
ard, som også udsætter kandidaterne for en lille 
skriftlig test i forbindelse med samtalerne.

”De får en halv time til at uddybe, hvorfor de ger-
ne vil være elever hos os, og hvad de tror uddannel-
sen går ud på. På den måde finder vi ud af, om de 
har undersøgt det på forhånd, og ikke mindst om 
de kan formulere sig.”

Vi skal som branche ikke acceptere et frafald på næsten 25 procent. 

Vi har et ansvar som apotekere, fordi vi har stor indflydelse på at an-

sætte de elever, som er villige til at gennemføre uddannelsen.”
Bente Wittrup Præstbrogaard, apoteker på Horsens Søndergade Apotek

”

>
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Kunsten at holde fast 

Det er afgørende at finde de rigtige elever, men Ben-
te Wittrup Præstbrogaard understreger også, hvor 
vigtigt det er at fastholde eleverne - ikke mindst i 
det første kritiske halve år, hvor halvdelen af frafal-
det finder sted.

”Faste rammer, sparring og ansvar er de tre vigtig-
ste ting i forhold til fastholdelse. Vi sørger for det 
første for, at der er ordnede forhold og rolige, trygge 
rammer. Eleverne får altid deres ugentlige studie-
dag, og vi sørger for, at de altid kan nå det, de skal. 
Vi fortæller fra dag 1, hvad de skal det første halve 
år, de får sparring fra ældre elever og vejledere, og så 
vurderer vi, hvilke ansvarsområder, den enkelte elev 
kan varetage,” siger hun.

Kandidaterne skal udfordres

Apoteker Cesare Cota fra Aarhus Vejlby Apotek bru-
ger aktivt rekrutteringsværktøjerne, når der skal re-
krutteres.

”Jeg har nu i to år brugt det til primært at ansætte 
nøglemedarbejdere, men vi har i den proces høstet 
nogle erfaringer, som vi også bruger, når vi skal an-
sætte elever,” fortæller Cesare Cota.

”Vi udfordrer eleverne for at få dem mere på ba-
nen. Vi sørger for at kigge frem og spørge ind til, 
hvordan de ser sig selv i forskellige situationer, og 
om de eksempelvis er klar over, at de også skal læse 
ved siden af den 37-timers arbejdsuge. Når vi stiller 
de lidt sværere spørgsmål, er der nogle, der kommer 
til at tvivle. Så kan vi mærke, at de ikke har gen-
nemtænkt det hele, og så er spørgsmålet, om vi skal 
bruge energi på dem eller finde nogle elever, som er 
mere hardcore motiverede, og som måske har be-
søgt både apotekerne og farmakonomuddannelsen. 
De elever, der har gjort deres hjemmearbejde og vir-
kelig vil det her,” siger Cesare Cota, som også i stort 

omfang bruger de sociale medier og Apotekerfor-
eningens nye kampagnesite Apotekskarriere.dk til at 
finde de rigtige kandidater.

Et nyt våben

Som et ekstra våben i apotekernes jagt på de bedste 
elever lancerede Apotekerforeningen i efteråret en 
ny karrierekampagne med det formål at få dygtige 
og engagerede folk ind i apoteksbranchen. Med til 
kampagnen hører sitet Apotekskarriere.dk, der fun-
gerer som en rekrutteringsplatform for apotekerne. 
Her finder potentielle medarbejdere og farmakono-
melever viden og information om karrieremulighe-
derne på landets apoteker, og så er der tilknyttet ot-
te unge ambassadører i form af fire farmaceuter og 
fire farmakonomer, som præsenterer deres person-
lige historier fra arbejdslivet på apoteket og skriver 
om hverdagens udfordringer og muligheder på de 
sociale medier.

”Mange jobopslag giver ikke det fulde billede af 
en karriere på et apotek. Med kampagnen kan vi 
forhåbentlig give de potentielle elever et bedre ind-
tryk af, hvordan hverdagen ser ud som farma ko-
nom elev. Ved at kunne spejle sig i de otte ambassa-
dører, ser de unge jobsøgende, hvilke muligheder og 
fremtidsperspektiver der er på et apotek. Det bliver 
forhåbentlig lettere for dem at se sig selv i jobbet og 
få et klarere billede af, om det er noget for dem,” si-
ger Julie Brogaard Schytz, kommunikationskonsu-
lent i Apotekerforeningen.

Hun anbefaler alle apoteker at bruge og henvise 
til Apotekskarriere.dk, når der skal rekrutteres.

”Vi har allerede omkring 1.000 følgere på kam-
pagnens Facebook-side, hvor der er livlig aktivitet 
og masser af spørgsmål både fra folk i branchen og 
fra potentielle medarbejdere, der vil vide mere om 
en karriere på apotek.” n

Vi udfordrer eleverne for at få dem mere på banen. Vi sørger 

for at kigge frem og spørge ind til, hvordan de ser sig selv i 

forskellige situationer, og om de eksempelvis er klar over, at de 

også skal læse ved siden af den 37-timers arbejdsuge.”
Cesare Cota, apoteker på Aarhus Vejlby Apotek

”

>
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Apotekerne i medierne

53 76

”Vi mener, at det giver et 

forkert signal, at man kan 

tage lægemidler ned fra hyl-

derne i supermarkeder og 

på tankstationer på samme 

måde som havregryn og va-

skepulver. Det giver en op-

fattelse af, at medicin er 

ufarligt, og at man kan bru-

ge det med løs hånd.”

Anne Kahns om selvvalg 

”Det er meget positivt med så stor handlekraft fra apo-tekernes side, der i høj grad har brugt muligheden for at åbne nye apoteker. Man-ge af de nye apoteker er åb-net, hvor borgerne færdes. For eksempel som filialer i indkøbscentre, større super-markeder og i sundhedshu-se.” Formand Anne Kahns om stigning i antallet af apoteker.

Anne Kahns om nye apoteksenheder
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Dansk Farmacihistorisk Fond står klar, når 

danske filmproducenter mangler en origi-

nal medicinpakning til en film, og når alle 

fra skolebørn til forskere søger svar på 

spørgsmål om medicin og sundhed gennem 

tiden. Det handler om at formidle et stykke 

dansk kulturarv, siger formanden for fon-

den

Af Henrik Nordskilde

Da Danmarks Radio for nylig skulle producere 
nogle dokumentarprogrammer om at være 

barn i 1970’erne og 1980’erne, henvendte Dan-
marks Radio sig til Dansk Farmacihistorisk Fond for 
at spørge, om fonden lå inde med lægemiddelpak-
ninger fra den pågældende periode. Pakningerne 
var med til at skabe troværdige rekonstruerede scen-
er fra den tid, som programmerne skildrede, og det 

er langt fra første gang, at fonden får den slags hen-
vendelser.

”Internt i film- og tv- branchen ved man, hvor 
man kan låne rekvisitterne. De går jo helt amok, 
når de ser alt det, vi har,” siger fondens formand 
Poul R. Kruse med et grin om de cirka 15.000 pak-
ninger i museet.

Dansk Farmacihistorisk Fond har blandt andet og-
så leveret medicinpakninger til filmene ’Flammen 
og Citronen’ og ’Steppeulven’ samt teaterforestillin-
ger. Derudover kommer der henvendelser fra privat-
personer, studerende, folkeskoler, universiteter og 
andre museer, der søger svar på farmacihistoriske 
spørgsmål om alt fra penicillinets historie og udvik-
lingen af lægemidler i 1800-tallet til brugen af smer-
testillende lægemidler gennem tiden.

”I 2016 havde vi 56 henvendelser fra universite-
ter, andre museer, enkeltpersoner, filmproducenter 
osv., hvor vi har skullet undersøge ting. Privatperso-
ner spørger for eksempel om brugen af lægemidler, 
eller hvad der har været i en krukke, de har der-

Formand for Dansk Farmacihistorisk Fond: 

Pas på kulturarven
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Pas på kulturarven
hjemme. Vi udlåner genstande til andre museer, 
hvor vi også skriver tekster os, hvordan de har været 
brugt. Det kan også være forespørgsler om biografi-
ske oplysninger om en bestemt forhenværende apo-
teker. På den måde er vi et videnscenter. Det er vig-
tigt, at der er et sted, hvor man kan henvende sig 
med de spørgsmål,” siger 74-årige Poul R. Kruse, der 
har været formand, siden fonden blev etableret i 
2002.

Han har blandt andet en baggrund som farmaceut 
og leder af farmaceutuddannelsen på den daværen-
de Danmarks Farmaceutiske Højskole, og i 1991 
publicerede han sin doktorafhandling inden for far-
maciens historie.

Enestående i verden

Dansk Farmacihistorisk Fond blev etableret som en 
sammenslutning af Fonden til Bevarelse af Gam-
melt Dansk Apoteksinventar og Apotekshistorisk 
Samling, nu Dansk Farmacihistorisk Samling, på 
Pharmakon. I begyndelsen var det Poul R. Kruse, 

der tog sig af opgaverne, men i dag betyder interes-
sen for fondens arbejde, at museet har ansat en dag-
lig leder, der blandt andet forsker inden for områ-
det. Dertil kommer den frivillige indsats fra seks 
pensionerede farmaceuter og farmakonomer.

Formålet med arbejdet er at udbrede kendskabet 
til farmaciens historie, både ved at fremme farmaci-
historisk forskning og ved drift af museet. For-
manden fremhæver, at museet ikke blot er en sam-
ling af gammelt udstyr, men et arbejdende museum.

”Alt er sat i stand. De bøger, der bliver brugt me-
get, er blevet restaureret, og alle tabletmaskiner og 
blandemaskiner fungerer. Derfor kan vi demonstre-
re, hvordan man fremstillede tabletter og salver på 
apotekerne før i tiden. Der er ingen andre farmaci-
historiske museer i verden, der har en fungerende 
maskinpark. Det vækker opmærksomhed hos vores 
kolleger i udlandet,” siger Poul R. Kruse, der blev 
uddannet inden for apotekerfaget 1967 og dermed 
selv har arbejdet med de maskiner, man brugte til 
medicinfremstilling på apotekerne. I 1990 stoppede 

Dansk Farmacihistorisk Fond

Fonden er ledet af en bestyrelse med 10 medlem-
mer fra lægemiddelområdet. Daglig leder af fond-
ens museum, Dansk Farmacihistorisk Samling, er 
Mette Katrine Jensen. Fondens formål er at ’udføre 
musealt-fagligt arbejde til belysning af farmaciens 
historie i Danmark, og i samarbejde med Dansk 
Farmacihistorisk Selskab at fremme farmacihisto-
risk forskning i Danmark og at udbrede kendskabet 
til farmaciens historie’.

På dfhf.dk kan man melde sig ind i Dansk Farma-
cihistorisk Fonds Venner. Det koster 220 kr. pr. år 
for enkeltpersoner - med rabat til studerende og 
pensionister. For institutioner med indtil 25 medar-
bejdere er prisen 1.100 kr. pr. år. Den ene halvdel af 
indtægterne bliver sparet op til en fremtidig udvi-
delse af museet, hvis det bliver muligt at flytte til 
større lokaler. Den anden halvdel bliver brugt til 
opbygning af Dansk Farmacihistorisk Samling med 
fokus på formidling samt registrering af samlingens 
genstande, bøger og arkivalier.

>
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den sidste produktion på apotekerne, efter 
at den gradvist var blevet overtaget af me-
dicinalindustrien i løbet af 1900-tallet.

Udover maskinerne rummer samlingen 
blandt andet urtebøger med håndmalede 
plancher, mortere fra 1700-tallet og om-
kring 4.000 bøger, blandt andet farmaceu-
tisk skøn- og faglitteratur, tidsskrifter og arkivalier i 
form af protokoller, beretninger, giftbøger m.m. 
Den faste udstilling er flere gange blevet suppleret 
med særudstillinger, for eksempel om prævention-
ens historie og udstillingen ’Fra astmacigaretter til 
inhalator’ om behandlingen af astma gennem ti-
den.

I begyndelsen af museets levetid var det hovedsa-
geligt pensionerede fagfolk, der kom på besøg. De 
var især optaget af den tekniske fremstilling af læge-
midlerne, men i dag har de besøgende også et andet 
fokus, fortæller Poul R. Kruse.

”De yngre mennesker, der besøger os, er interesse-
rede i lægemidlernes historie og brugen af dem gen-
nem tiden, for alle mennesker har jo et forhold til 
lægemidler. Vi formidler den viden i forbindelse 
med både omvisninger og eksterne events.”

Årtusindlang tradition

En del af museets genstande er opmagasineret på 

grund af pladsmangel, men håbet er, at 
udstillingen en dag kan flytte til lokaler, 
hvor der er plads til at indrette et apotek 
med originalt gammelt interiør. Fondens 
arbejde bliver støttet af Pharmakon, Phar-
madanmark, Farmakonomforeningen, 
Megros samt LEO Fondet og H. Lundbeck 

A/S. En anden vigtig indtægtskilde er medlemsbi-
drag til Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner 
blandt andet fra apotekere, apoteker og medicinal-
virksomheder. En del af det økonomiske grundlag er 
dog forsvundet på grund af sammenlægninger af 
apoteker. Det betyder, at antallet af enheder, der be-
taler det årlige medlemsbidrag er faldet, ligesom 
udenlandske opkøb af danske medicinalvirksomhe-
der, som har støttet fonden, har betydet, at nogle 
bidragydere er forsvundet. På den baggrund håber 
Poul R. Kruse på opbakning fra apotekerne til Dansk 
Farmacihistorisk Fonds Venner.

”Interessen for samlingen og vores ydelser er stor, 
men det lader sig ikke gøre uden penge. Jeg synes, 
at når vi har et fag med en årtusindlang tradition, er 
der en faglig forpligtelse til at sikre vores kulturarv. 
Der er ikke mange fag, der kan dokumentere sin hi-
storie helt tilbage til reformationen i 1500-tallet,” 
siger Poul R. Kruse. n
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Kort nyt
FIP får ny CEO

FIP har udnævnt Dr 
Catherine Duggan 
til ny CEO fra den 
1. juni 2018. Cathe-
rine er en engelsk 

farmaceut, der har 
har været medlem af 

FIP i mange år. Hun kommer fra 
en stilling som udviklingsdirek-
tør i the Royal Pharmaceutical 
Society of Great Britain. 

”Catherines stærke karrierebag-
grund gør hende kvalificeret til 
denne hårde, men fantastiske 
post. Jeg er overbevist om, at 
hun vil gøre sit for at sikre, at vo-
res organisation, som det inter-
nationale talerør for den farma-
ceutiske praksis, videnskab og 
uddannelse, er en integreret ak-
tør i globale sundhedsfaglige be-
slutninger og handlinger,” skri-
ver Carmen Peña Lopéz, præsi-
dent for FIP, i et brev til medlem-
merne af FIP.   

Regioner bruger færre penge på medicintilskud

Catherine 
Duggan

Fra 2016 til 2017 er regionernes 
samlede udgifter til medicintil-
skud faldet med 130 millioner 
kroner, viser nye tal fra Sund-
hedsdatastyrelsen. De samlede 
udgifter til medicin er dog steget 
med 7 procent på grund af højere 
udgifter til sygehusmedicin. Det 
skriver Altinget.

Regionerne brugte i 2017 næ-
sten 5,6 milliarder kroner på me-
dicintilskud. Faldet i udgifterne 
skyldes blandt andet stigende 
konkurrence, siger Søren Beicker 
Sørensen, der er chefkonsulent i 
Lægemiddelindustriforeningen 
(Lif).

”Faldet i tilskuddet skyldes flere 
elementer, men især er det værd 
at bide mærke i den tiltagende 
analoge priskonkurrence, 
altså når flere forskelli-
ge lægemidler retter 
sig mod samme 
lidelse. Sidste år 

var det især den analoge konkur-
rence på astma- og kol-området, 
der gjorde sig gældende,” siger 
Søren Beicker Sørensen til Altin-
get.

Siden 2007 er udgifterne til til-
skud for receptpligtig, tilskudsbe-
rettiget medicin faldet med knap 
1,8 milliarder kroner. Det svarer 
til et fald på 42 procent. Patent-
udløb er den væsentligste årsag 
til prisudviklingen over det sidste 
årti.

Dækker din forsikring  
din sport i fritiden? 

Hos GF Pharma guider vi dig 
til den rigtige forsikring
Uanset om du spiller volleyball, 
badminton, golf eller dyrker moti-
onsløb i din fritid, er det en god 
ide med en ulykkesforsikring, der 
dækker dig, hvis du kommer til 
skade, mens du dyrker din sport.

GF’s fritidsulykkesforsikring dæk-
ker i din fritid og giver erstatning 
ved varige men.

GF Pharma · www.gf-pharma.dk
Strandvejen 59 · 2100 København Ø 
Tlf. 70 20 05 47
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Apoteksudnævnelse

Bjerringbro Apotek: Lene Just Jørgensen
den 19. januar 2018.

Ringe Apotek: Apoteker Lars Kaarill, Svendborg 
Løve Apotek, den 5. februar 2018.

Apoteksbevillinger ledige

Galten Apotek fra den 1. juli 2018.

Ribe Apotek fra den 1. oktober 2018.

København Enghave Apotek 
fra den 1. oktober 2018.

København Sydhavnsapoteket 
fra den 1.oktober 2018.

Apoteksfilialer oprettet

Maribo Apotek: Pr. 1. marts 2018 åbnedes ny filial 
under navnet Maribo Torvegades Apotek.

Silkeborg Himmelbjerg Apotek: Pr. 1. marts 2018 
åbnedes ny filial under navnet Silkeborg 
Nørrevænget Apotek.

Skive Løve Apotek: Pr. 1. februar 2018 åbnedes 
ny filial under navnet Sct. Mathias Apotek.

Apoteksflytninger

Aalestrup Apotek flyttede den 5. februar 2018 til 
ny adresse: Jernbanegade 6.

Vordingborg Apotek flyttede den 24. februar 
2018 til ny adresse: Voldgade 20.

Glumsø Apotek flyttede den 26. februar 2018 til 
ny adresse: Østergade 8.

Fødselsdage

70 år
15. marts 2018: Mogens Alexander Palvad, 
Skovlunde Apotek.

Generalforsamling 2018

Generalforsamling i 

Danmarks Apotekerforening afholdes

 torsdag den 17. maj 2018 kl. kl. 9.30

hos IDA Mødecenter, 

Kalvebod Brygge 31-33 i København V.
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Igen i år afholder Apotekerfor-
eningen lederudviklingskursus for 
landets apotekere. Lederudvikling 
for apotekere - også kaldet LEA - 
er en skræddersyet lederudvikling 
til apotekere. Både nye og mere 
erfarne apotekere har brug for at 
reflektere over udviklingen af de-
res apotek, hente inspiration 
samt stille skarpt på de ledelses-
faglige udfordringer.

“På LEA er man sammen med 
andre ledere. Man udfordres i sin 
måde at gøre tingene på. Det er et 
forum med plads til alles ærlige 
synspunkter. Der er også gode 
konkrete værktøjer, man kan gå 
hjem og øve sig på. Jeg mener, at 
LEA er relevant både for nye og 
erfarne apotekere, der ønsker at 
udvikle deres ledelse,” siger Mi-
chael Bobak, apoteker på Lange-
skov, om kurset. 

Holdet vil bestå af 10-12 delta-
gere, som man har mulighed for 
at sparre med.

Kursets ledere kender apotekernes 
udfordringer, og der bliver truk-
ket på relevante eksperter de ste-
der, hvor det giver mening. Al te-
ori på kurset er i øjenhøjde med 
deltagerne. Kurset er opdelt i fem 
fokuserede moduler. På hvert mo-
dul får deltagerne en metode eller 
et værktøj med hjem, der kan an-
vendes direkte på apoteket. Un-
der kurset får deltageren blandt 
andet en MBTI test, hvor deltage-
ren lærer mere om sig selv og sit 
personale, en 360/180 graders 
analyse, der viser, hvordan delta-
gerens personale vurderer sin le-
delse, og coaching. 

Tilmelding sker via medlems-
nettet. 

Datoer for kurset: 

Modul 1: 11.- 12. september 2018 
Modul 2: 25. oktober 2018 
Modul 3: 23.- 24. januar 2019 
Modul 4: 27. februar 2019 
Modul 5: 23. maj 2019

Apotekerforeningen afholder 
igen lederudviklingskursus

Dansk lancering af 
Medicinering uden 
patientskade

World Health Organization 
(WHO) lancerede i marts sidste 
år en verdensomspændende ind-
sats - medication without harm - 
der har til formål at øge patient-
sikkerheden omkring medicine-
ring. I den forbindelse har Dansk 
Selskab for Patientsikkerhed og 
Styrelsen for Patientsikkerhed 
nedsat en ny programkomité, 
der består af en række sundheds-
faglige organisationer, blandt 
andet Danmarks Apotekerfor-
ening, Lægeforening, Dansk Sy-
geplejeråd, FOA og Pharmadan-
mark. Den danske programko-
mite har til opgave at lægge 
rammerne for et program, der 
kan være med til, at Danmark 
når de globale mål. De danske 
initiativer går under navnet Me-
dicinering uden Patientskade.

Målet for indsatsen er at redu-
cere antallet/niveauet for alvor-
lige, forebyggelige skader i rela-
tion til medicinering med 50 
procent over de næste fem år. 
For at nå målet er der udvalgt 
tre initiale indsatsområder: Høj-
risikosituationer, polyfarmaci og 
overgange. 

Den 21. marts 2018 huser 
Apotekerforeningen den natio-
nale lancering af Medicinering 
uden Patientskade. Dansk Sel-
skab for Patientsikkerhed og Sty-
relsen for Patientsikkerhed har 
inviteret knap 100 personer til 
lanceringen, hvor sundhedsmi-
nister Ellen Trane Nørby holder 
en tale.

På kurset er der mulighed for sparring med andre apotekere.
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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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