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Strategidag med fokus på 
ny intern foreningsstrategi

Den 25. april mødes landets apotekere i Vejle for at samle trådene til en ny intern 
foreningsstrategi. Den er resultatet af en proces, vi søsatte på generalforsamlingen i 
maj 2017.

Apotekerloven fra 2015 har ændret sektoren. Udviklingen på apotekerne er synlig 
for alle, og for os i sektoren har det været givtigt at standse op og drøfte, hvad vi vil 
være sammen om i regi af Apotekerforeningen. Det skal den interne strategi afspejle.

Vi har gennemført en stor medlemsundersøgelse, og vi har fået undersøgt, hvordan 
andre ser på os. Vi har drøftet vores fælles verdensbillede og fremtidige pejlemær-
ker. Det har været spændende og lærerigt. Og først og fremmest har det vist, at vi 
vil det samme. Vi vil fortsat være samfundets lægemiddeleksperter og give dansker-
ne tryghed omkring deres medicin. Vi vil fortsat have en stærk forening, der rum-
mer os alle og varetager vores interesser. 

Nu er vi nået dertil, hvor vi sammen skal lægge rammerne for vores forening. Vi 
skal se indad. Hvad skal Danmarks Apotekerforening kunne som medlemsorganisa-
tion? Hvad giver værdi for foreningens medlemmer?

Vi tog hul på arbejdet på vores konference i november. Vi er kommet godt videre 
på forårets hovedmøder, og på strategidagen skal vi til at samle trådene. Det er her, 
alle landets apotekere får mulighed for at sætte deres præg på foreningens videre 
udvikling. 

Og hvorfor er det så vigtigt? Kunne vi i bestyrelsen ikke bare skrive nogle forblom-
mede ord på et papir og bringe det til afstemning på den næste generalforsamling i 
maj?

Svaret på mit retoriske spørgsmål er selvfølgelig nej. Det går ikke for en nutidig  
medlemsorganisation. Vi er kun en forening, hvis vi er forenet om det samme mål. 

Vi har en ambitiøs fælles strategi for apotekerne, som vi har arbejdet efter i flere år. 
Den har sat retning for apotekernes udvikling. Nu skal vi sammen sætte rammerne 
for foreningens udvikling. Så til alle landets apotekere: Mød op og byd ind! 

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening
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Fremtidens medicin 
bliver skræddersyet

”

PERSONLIG
MEDICIN

Fremtidens medicin vil i langt højere grad 

være tilpasset det enkelte menneske. Det 

betyder en mere præcis behandling med 

færre bivirkninger. Genetik, livsstil og køn 

har betydning for medicineringen – som i 

fremtiden måske vil ændre sig fra dag 

til dag 

Af Kirsten Hansen

Når en alzheimerpatient får medicin, vil 
medicinen i syv ud af ti tilfælde ikke have 

den ønskede effekt. Det viser et studie foretaget af 
den amerikanske fødevare- og lægemyndighed. Ek-
semplet er desværre ikke enestående. Og det er hel-
ler ikke et udelukkende amerikansk fænomen. En 
stor del af den medicin, der i dag anvendes i sund-
hedsvæsenet, virker ifølge Danske Regioner ikke – 
og i værste fald kan den være direkte skadelig for 
patienten. 

Skræddersyet medicin kan være med til at ændre 
på det billede. 

”Alle sygdomme har et personligt aspekt. Faktorer 
som køn, livsstil og gener spiller ind på, hvordan vi 
reagerer på den medicin, vi får, og sygdomme og li-
delser varierer fra person til person. Det bør medici-
nen også gøre. Derfor ligger der et kæmpestort po-
tentiale i udviklingen af skræddersyet medicin,” si-

ger Jukka Rantanen, der er professor på Insti-
tut for Farmaci på Københavns Universitet. 

Han er også leder af Nordic POP-samar-
bejdet, som er et samarbejde mellem nordi-
ske universiteter og farmaceutiske forskere, 

der først på året modtog 35 millioner kroner 
til forskning i netop personlig medicin. Begrebet 

dækker over, at medicinen ikke masseproduceres, 
men i stedet tilpasses til den enkelte patient baseret 
på blandt andet genetisk information. 

”En patient, der lider af flere forskellige sygdom-
me, kan hurtigt ende med at skulle tage mange tab-
letter pr. dag med deraf følgende bivirkninger. Det 
kan man undgå, hvis man kender den ideelle kom-
bination af medikamenter og dosis,” siger Jukka 
Rantanen og påpeger, at flere tabletter i fremtiden 
vil kunne kombineres i ét produkt.

Alle sygdomme har et personligt aspekt. Faktorer 

som køn, livsstil og gener spiller ind på, hvordan vi rea-

gerer på den medicin, vi får, og sygdomme og lidelser 

varierer fra person til person. Det bør medicinen også 

gøre. Derfor ligger der et kæmpestort potentiale i udvik-

lingen af skræddersyet medicin,”
Jukka Rantanen, professor på Institut for Farmaci på Københavns Universitet
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>

Øget viden om bivirkninger

Personlig medicin er ikke et nyt begreb. Det findes 
allerede fx i behandlingen af diabetes- og kræftpa-
tienter, men hurtigere og billigere genanalyser vil 
gøre det muligt at brede det endnu længere ud. 

”Der er selvfølgelig et godt stykke vej, til at vi kan 
skræddersy behandlingen af alle patienter og alle 

sygdomme, men drømmen og visionen er bestemt, 
at det bliver sådan. Hvornår det vil ske, er svært at 
forudsige, men mit gæt er, at det er realistisk inden 
for 10-20 år,” siger direktør for Lægemiddelstyrelsen 
Thomas Senderovitz. 

Udviklingen af personlig medicin har mange for-
dele. Unødvendige og virkningsløse behandlinger 

Fakta om personlig medicin

Personlig medicin er behandling, hvor man ved 
hjælp af fx genetisk information kan tilpasse be-
handlingen til den enkelte patient. Personlig medi-
cin betyder mindre unødig og virkningsløs behand-
ling og færre bivirkninger for patienten. Mennesker 
er ikke ens, og derfor reagerer vi ofte forskelligt på 
den samme medicin.
Kilde: Danske Regioner
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vil blive færre – og det samme vil antallet af bivirk-
ninger og hospitalsindlæggelser som følge af disse, 
forudser Thomas Senderovitz:

”I en ideel hverdag vil vi på forhånd vide, hvilke 
bivirkninger der kan ramme den enkelte patient. 
Det vil vi blive meget klogere på i forbindelse med 
udviklingen af den personlige medicin,” siger han. 

Teknologien er vores ven

En af opgaverne for forskerne i Nordic POP-samar-
bejdet er at forsøge at finde bedre måder at bruge 
vores sundhedsdata effektivt på i forhold til medici-
nering. Viden om indtag af anden medicin, genetik 
og fysisk tilstand i øvrigt kan nemlig ændre mar-
kant på, hvilken medicinering der er den optimale.

Det handler i høj grad også om livsstil. 
”Livsstil betyder meget for vores helbred, 

og vi ved, at især når det gælder livsstilssyg-
dommene, får vi de bedste resultater i et 
krydsfelt af mad, træning og medicin,” siger 
Jukka Rantanen.

Udvikling af sundhedsteknologi indgår derfor 
som et vigtigt element i den kommende forskning. 

”Der findes allerede et hav af sundheds-apps, der 
kan følge dit aktivitetsniveau, dit blodtryk og din 
vægt, men der er stadig et uudnyttet potentiale, 
som vi skal have udforsket. Teknologien kan for det 
første give sundhedspersonalet et både nyttigt og 
realistisk indblik i borgerens livsstil. Men den kan 
også bruges til at minde patienten om, at han skal 
spise sundere og motionere i stedet for at tage en 
tablet,” siger han.  

Når man bliver i stand til at følge patientens sund-
hedstilstand fra dag til dag, og man ikke længere er 
afhængig af masseproduceret medicin, men i stedet 
kan fremstille den efter behov, vil man også blive i 
stand til at tilpasse patientens dosis løbende. 

Etikken skal på plads

Udviklingen af den skræddersyede medicin rammer 
dog også ind i en række etiske dilemmaer. For med 
tiden vil vi ikke bare kunne behandle mere effek-
tivt. Vi vil også blive i stand til at spotte, hvis en 
person er i risikozonen for at udvikle alvorlige syg-
domme. Og hvordan forholder vi os så? Skal pa-
tienten informeres og rådgives? Hvor mange res-
sourcer skal der lægges i at undersøge for en syg-

dom, der endnu ikke er en realitet? Og skal pa-
tientens data indgå i yderligere forskning? 

”Vi står over for et uudforsket område, og 
der er en masse etiske udfordringer, vi skal 
have debatteret. Men diskussionerne skal ta-

ges, for udviklingen kommer til at foregå des-
uagtet – og det kommer til at gå hurtigt, i takt 

med at genanalyserne bliver billigere og hurtigere,” 
siger Thomas Senderovitz. 

Det er Jukka Rantanen enig i: 
”Personlig medicin er en gamechanger, og i prin-

cippet ser jeg ingen begrænsninger. Teknologien er 
der allerede – og hvis vi finder de rigtige samar-
bejdspartnere, der kan udvikle farmaceutiske pro-
dukter, kan det komme til at gå stærkt. Personlig 
medicin kommer til at udfordre hele den måde, vi 
tænker sundhed på.”

Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen 

Vi står over for et uudforsket område, og der 

er en masse etiske udfordringer, vi skal have 

debatteret. Men diskussionerne skal tages, for 

udviklingen kommer til at foregå desuagtet – 

og det kommer til at gå hurtigt, i takt med at 

genanalyserne bliver billigere og hurtigere.”

”

PERSONLIG
MEDICIN

>

>
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Når medicinen kommer  ud af en printer
Spiseligt papir, QR-koder og en printer. Det 

kan blive rammerne for fremtidens medi-

cin, når det måske i fremtiden bliver hver-

dag at fremstille printet medicin. Teknolo-

gien er her nemlig allerede  

 Af Kirsten Hansen

Når medicinen i fremtiden bevæger sig væk fra 
masseproduktion og hen imod lokal frem-

stilling skræddersyet til den enkelte, er der for-
skellige produktionsmetoder, der kan kom-
me på tale. Men én af dem stikker hovedet 
længere frem end de andre.

”Der findes forskellige metoder til at frem-
stille personlig medicin, men printning er p.t. 
den mest indlysende, tilgængelige og fleksible 
metode, som der allerede er forsket en del i,” fastslår 
Natalja Genina, adjunkt på Institut for Farmaci på 
Københavns Universitet. 

Allerede nu er man i stand til at printe med en 
speciel 2D-printer, og det forventes, at man i løbet 
af nogle år vil kunne printe på en helt almindelig 
inkjetprinter af typen, der står på hjemmekontoret.

Intelligent medicin

Metoden er forholdsvis simpel – i hvert fald i teori-

en. I stedet for blæk anvendes aktive medicinske 
stoffer, og i stedet for almindeligt A4-papir printer 
man på en form for spiseligt papir. Printet kan laves 
som en QR-kode, som kan scannes med en ganske 
almindelig mobiltelefon. Koden indeholder – ud-
over medicin – typisk patientens personlige data, 
informationer om lægemidlet og måske endda en 
indlægsseddel. Ved hjælp af mobiltelefonen kan 
man altså tjekke sin medicin, inden man putter den 
i munden, og dermed reducere risikoen for fejlme-
dicinering. 

”Den helt store fordel er, at medicinen kan 
skræddersys til den enkelte patient – og på 
grund af den forholdsvis simple fremstil-
lingsmetode, er det muligt at ændre medici-
nen med kort varsel, så patienten på ethvert 

tidspunkt får præcis den dosis, han har brug 
for,” siger Natalja Genina. 

3D-tabletten er en realitet

En anden form for printning er 3D-print. Forskere 
over hele verden arbejder på at gøre teknologien til-
gængelig, og den første 3D-printede tablet er da og-
så allerede at finde på det amerikanske marked un-
der navnet Spritam. Ifølge Jukka Rantanen, der er 
professor på Institut for Farmaci, har tilbagemeldin-
gerne været positive.

Medicinen kan printes som tabletter og som kaps-

PERSONLIG
MEDICIN
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Fordele:
•  Præcise doser
•  Færre bivirkninger
•  Fleksibel produktionsmetode, der betyder, at dosis 

og sammensætning hurtigt kan ændres
•  Flere medicinske stoffer kan kombineres i ét pro-

dukt. For nogle patienter kan det have en positiv 
psykologisk effekt ikke at skulle forholde sig til 
mange forskellige tabletter

•  Man undgår uhensigtsmæssig selvregulering – dette 
kan dog af patienten opfattes som en ulempe

•  Mulighed for at påvirke form, størrelse og farve – 
det er også muligt at printe symboler, som for ek-
sempel kan minde patienten om, hvornår på dagen 
medicinen skal indtages.

Ulemper:
•  Kræver tilvænning
•  Patienten kan miste overblikket over medicinen, 

hvis flere tabletter samles i én
•  Ved bivirkninger kan det være sværere at vide, hvor 

de stammer fra
•  Hvis man skal have den fulde effekt af skræddersy-

et medicin, kræver det en højere grad af overvåg-
ning af patientens helbred – dette kan være græn-
seoverskridende for nogle patienter

•  Kan kræve en højere grad af selv-monitorering – 
ikke alle patienter er i stand til eller interesserede i 
dette.

Når medicinen kommer  ud af en printer

ler. Det er muligt at printe flere forskellige lag - og 
flere forskellige aktive medicinske stoffer kan der-
med indeholdes i den samme tablet eller kapsel, en 
såkaldt ”poly-pille”. Mængderne af aktive stoffer 
kan justeres fra gang til gang, og det er muligt at til-
passe, hvor hurtigt hvert enkelt aktivt stof skal frigi-
ves i kroppen. 

En anden opfindelse er en 3D-printet skal, som 

kan indeholde lægemidler. Ved hjælp af skallens 
tykkelse kan man styre, hvor længe der går, før skal-
len opløses og medicinen frigives. Metoden giver 
også mulighed for at producere kapsler med flere 
rum til forskellige slags medicin, så man kan plan-
lægge, at de opløses forskudt. Metoden giver stor 
fleksibilitet, idet man er helt uafhængig af hjælpe-
stoffer og dermed hurtigt kan ændre på medicinen. 

FORDELE OG ULEMPER VED SKRÆDDERSYET, PRINTET MEDICIN

Forskning har gjort det muligt at 
printe medicin. Medicinen bliver 
printet som en QR-kode, der – 
udover medicin – indeholder 
personlige data om patienten 
og information om lægemidlet, 
så man mindsker risikoen for 
fejlmedicinering.  

>
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Når det inden for en formodentlig oversku-

elig årrække bliver almindeligt at printe 

visse former for medicin, vil distributions-

kæden ændre sig – og det kan også med-

føre nye arbejdsopgaver på apotekerne

Af Kirsten Hansen

I fremtiden vil en del medicin kunne printes på 
enten en 2D- eller en 3D-printer. Det betyder, at 

produktionen af medicin kan rykkes tættere 
på patienten – og at produktionstiden bliver 
minimal. Det giver visse fordele for forbru-
geren. En kortere og hurtigere vej mellem 
medicin og menneske betyder bedre mulig-
heder for at justere medicinen med kort varsel 
under hensyntagen til patientens aktuelle til-
stand. 

Men det betyder også en ændring af distributions-
kæden, og det kan få betydning for apotekernes rol-
le. Fem forskere fra Institut for Farmaci – heriblandt 
Jukka Rantanen, professor og leder af det nordiske 
samarbejde inden for personlig medicin, lektor So-
fia Kälvemark Sporrong og adjunkt Natalja Genina 
– har i den videnskabelige artikel ”Social aspects in 
additive manufacturing of pharmaceutical produ-
cts” beskrevet mulige fremtidsscenarier. 

I dag produceres medicinen på en fabrik og går 
igennem apoteket til slutforbrugeren. I fremtiden 
kan kæden komme til at se anderledes ud. Ét af sce-
narierne er, at den fysiske produktion af den printe-
de medicin foregår lokalt på apoteket.  

Apotekerne har allerede flere funktioner, som gør 
dem velegnede til at udføre produktion i form af 
printning, fx farmaceutisk uddannet personale og 
eksisterende systemer til at dispensere medicinen. 
Samtidig er borgerne vant til at hente deres medicin 
på apoteket.

      ”Det kan blive rigtigt spændende for 
apotekerne, hvis det bliver muligt at printe 
lokalt. Vi skal ikke så langt ud i fremtiden, 
før vi ikke længere behøver store fabrikker 
for at fremstille medicin. Vi kan selvfølgelig 

ikke spå om, hvordan det bliver, men vi må 
konstatere, at farmaceuterne allerede har en stor 

del af den nødvendige viden i deres uddannelse. 
Førhen var det jo også dem, der varetog produktio-
nen, så det ville virkelig give god mening,” siger So-
fia Kälvemark Sporrong. 

 
Ny teknologi, nye opgaver

I takt med at ny sundhedsteknologi udvikles, vil det 
også blive muligt at modtage forskellige sundheds-
værdier som vægt og blodtryk fra fx en app på en 
mobiltelefon – informationer, som kan bruges til 

Personlig medicin – hvad betyder  det for apotekerne?

PERSONLIG
MEDICIN

”Det er selvfølgelig en speciel situation at stå 

i, men farmaceuterne er vant til at tale med folk, 

og de vil med deres faglige ekspertise kunne råd-

give borgeren til at søge læge, såfremt de vurderer, 

at der er behov for yderligere undersøgelser.”

Natalja Genina, adjunkt på Institut for Farmaci på Københavns Universitet
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Personlig medicin – hvad betyder  det for apotekerne?
løbende at tilpasse mængden af medicin. Her kan 
farmaceutens viden også blive gavnlig:

”Hvis vi skal bruge teknologien optimalt, således 
at patientens medicin justeres i takt med hans hel-
bred i øvrigt, har vi brug for kvalificeret personale 
til at fortolke disse data. Det vil være oplagt at lade 
farmaceuterne bruge deres uddannelse til det,” siger 
Jukka Rantanen.

På sigt vil teknologien også kunne gøre os i stand 
til ikke bare at behandle eksisterende sygdomme, 
men også at opdage, hvis en patient er i risiko for at 
udvikle andre sygdomme.  

”Det er selvfølgelig en speciel situation at stå i, 
men farmaceuterne er vant til at tale med folk, og 
de vil med deres faglige ekspertise kunne rådgive 
borgeren til at søge læge, såfremt de vurderer, at der 
er behov for yderligere undersøgelser,” mener Natal-
ja Genina. 

Hvis der fremover skal finde en produktion sted 
på apotekerne, vil det selvfølgelig også afstedkom-
me udfordringer. Sofia Kälvemark Sporrong peger 
blandt andet på et øget behov for kvalitetskontrol 
samt en opdatering af viden i forhold til det tekni-
ske udstyr, som – i hvert fald i den nærmeste frem-
tid – i øvrigt ikke er billigt.

 
Ikke uden udfordringer

Andre mulige distributionsscenarier kunne være, at 

apotekerne slet ikke ville få noget at gøre med print-
ningen af medicin, fordi den enten ville kunne di-
stribueres direkte fra fabrikken til patienten – eller 
fordi patienten sågar kunne printe sin egen medicin 
derhjemme. Ingen af disse scenarier er dog uden 
store udfordringer, ifølge artiklen. 

En fastholdelse af produktionen på fabrikken vil 
naturligvis have nogle fordele, da der allerede er 
kompetencer på stedet. Men der ville også være en 
stor udfordring i forhold til individuel og personlig 
rådgivning af patienterne, ligesom det ville kræve, 
at industrien fik adgang til patientens personlige 
data. 

Den sidste mulighed – hjemmeprinteren – ville 
også kræve, at patienten i højere grad selv erhverver 
sig viden og påtager sig ansvaret for egen sundhed. 
Og også i forhold til kvalitetskontrol, håndtering af 
opløsningsmidler og bortskaffelse af affald ville der 
blive brug for en helt ny lovgivning. Blandt andet 
kunne man frygte, at de nye teknologiske mulighe-
der ville blive misbrugt, og at et sort marked ville 
opstå.  

I det hele taget er der en række af etiske aspekter, 
som skal gennemdiskuteres, før nogen af oven-
nævnte scenarier kan blive til virkelighed. n

 

”Det kan blive rigtigt spændende for 

apotekerne, hvis det bliver muligt at 

printe lokalt. Vi skal ikke så langt ud i 

fremtiden, før vi ikke længere behøver 

store fabrikker for at fremstille medicin.”

Lektor Sofia Kälvemark Sporrong, Institut for Farmaci på Københavns Universitet
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Henrik Walter
Mobil: 61270808
e-mail: henrik.walter@bd.com

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



Rowa® Technologies

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

Rowa®
 
Technologies  

Fremtiden inden for apoteker

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.

For flere oplysninger kontakt:
Henrik Walter
Mobil: 61270808
e-mail: henrik.walter@bd.com

Mere innovation på vej fra Rowa Technologies:
Rowa Vshelf™ - Direkte salg via QR-kode udenfor apoteket.
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Ved årsskiftet trådte en ny facadeordning 

for apotekernes visuelle identitet i kraft. 

Ordningen skal udbrede den visuelle iden-

titet til endnu flere apoteker i landet

Af Karoline Persdatter Gotfredsen

V i skal bevare fællesskabet, men respektere en 
individualitet og ejerskabsfølelse med hen-

syn til eget apotek. Det er filosofien bag Apoteker-
foreningens nye ordning for den visuelle identitet. 
Ordningen giver alle apoteker mulighed for at få ét 
gratis udhængsskilt med apotekslogo. Derudover 
står det enkelte apotek selv for yderligere skilte. 
Medlemmer af den tidligere ordning kan fortsætte i 
den nye ordning, men slipper fremover for at betale 
et årligt gebyr for designprogrammet.

To ud af tre apoteker har været del af den tidligere 
ordning, men Lene Lund Hansen, kommunikati-
onsdirektør i Danmarks Apotekerforening, ser gerne 
et endnu større antal.

”Den visuelle identitet er et markant kendetegn 
for vores sektor og vækker stor genkendelighed hos 
borgerne. På den måde er den med til at styrke os 
som et fælles brand. Vi håber derfor, at endnu flere 
apotekere nu vil være del af den visuelle identitet,” 
siger hun.

Mere fleksibel ordning

Modellen for visuel identitet har været den samme, 
siden designprogrammet blev udviklet for 13 år si-
den. Apotekernes virkelighed har ændret sig, og 
derfor er der nu brug for en tilpasset ordning.

”Sektoren har været under stor forandring de sid-
ste par år som følge af moderniseringen af apoteker-
loven. Forandringen har skabt øget behov for mere 
frihed og fleksibilitet hos det enkelte apotek. Det 
har vi taget højde for med den nye ordning,” siger 
Lene Lund Hansen.

Det er nu op til det enkelte apotek, hvilke design-

elementer fra den visuelle identitet der skal tages i 
brug, udover det gratis udhængsskilt. Apoteket står 
selv for vedligeholdelse og for at etablere øvrige de-
signelementer. Designelementerne kan bestilles fra 
et katalog, men skal anvendes på en måde, der føl-
ger retningslinjerne for den fælles visuelle identitet. 
Alle medlemmer af den nye ordning modtager en 
skiltehåndbog og retningslinjer. De vil også få udle-
veret en tjekliste med hensyn til myndighedsgod-
kendelse.

I løbet af i år får alle de apoteker, der også var 
medlem af den tidligere ordning, renoveret deres 
udhængsskilte, hvis det er vurderet nødvendigt.

I forbindelse med den nye ordning for visuel 
identitet er der produceret nye udhængsskilte. Skil-
tene minder om de eksisterende skilte, men har fået 
et lettere og mere moderne udtryk, der giver en bed-
re læsbarhed, særligt i de mørke nattetimer. Derud-
over er skiltene produceret i nye materialer.

Man kan tilmelde sig den nye facadeordning på 
medlemsnettet. n

Ny ordning for apotekets  visuelle identitet

Fakta om visuel identitet  

•  Apotekerne fik en fælles visuel identitet i 2005. 
Ideen var at skabe et samlet brand for landets 
apoteker, der skulle fungere som et kompas i by-
ens gadebillede for apotekets brugere.

•  Hidtil har medlemmer af ordningen skullet beta-
le et årligt gebyr for designprogrammet. Med den 
nye ordning bortfalder gebyret. Til gengæld står 
det enkelte apotek selv for vedligeholdelse, ser-
vicering og anskaffelse af øvrige designelementer.

•  I den nye ordning får alle nye apoteksenheder og 
de apoteker, der tidligere ikke var med i facade-
ordningen, et gratis udhængsskilt med apoteks-
logo.

•  De apoteker, som var med i den tidligere ord-
ning, og hvis skilte er vurderet renoveringsmod-
ne, får renoveret deres udhængsskilte i løbet af 
2018.
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Ny ordning for apotekets  visuelle identitet

Alle medlemmer af den nye ordning modtager i 2018 en skiltehåndbog og retningslinjer for brug af den visuelle identitet. 
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Loven om persondataforordningen venter 

lige om hjørnet. Er dit apotek endnu ikke i 

færd med forberedelserne, så er det på tide 

at komme i gang nu. Få gode råd til arbej-

det her

Af Jakob Melgaard

Der er efterhånden ikke længe til 25. maj. 
Det er dagen, hvor blandt andet de danske 

apoteker skal leve op til en række nye krav angåen-
de behandling og opbevaring af personlige data.

Det er dagen, hvor den nye lov om persondatafor-
ordningen træder i kraft.

Og det er vigtigt at være klar fra starten, under-
streger formanden for Danmarks Apotekerforening, 
Anne Kahns. 

”Som sektor har vi en interesse i at være på for-
kant her. Vi bliver opfattet som én stand af det om-
givende samfund, så bare en enkelt dårlig sag på det 
her område vil kunne falde tilbage på os alle,” siger 
hun.

”Vi bør som en del af sundhedsvæsenet være skar-
pe i vores håndtering af personhenførbare data. Alt 
andet vil være kritisabelt,” fastslår hun.

Heldigvis lever langt de fleste danske apoteker al-
lerede i dag op til flere af de nye lovkrav. Den dan-
ske kvalitetsmodel, DDKM, indeholder nemlig en 
stor del af kravene i persondataforordningen. 

Så selv om det kan virke som en uoverskuelig ar-
bejdsbyrde, der ligger og venter frem mod 25. maj, 
behøver det ikke nødvendigvis at være det.

På Charlottenlund Apotek er apoteker Hanne Ro-
the og medarbejderne godt i gang med arbejdet.

“Vi er vant til at arbejde med DDKM, og derfor er 
vi vant til at arbejde i processer. Man skal bare tæn-
ke lavpraktisk på det, og så lade være med at gøre 
det mere kompliceret, end det reelt er,” siger Hanne 
Rothe og nævner kassebonerne som et eksempel på 

Har dit apotek styr på 
persondataforordningen?

et område, hvor der skal være styr på de personføl-
somme data.

“Vi har i forvejen altid tænkt over det med boner-
ne. Vi har altid givet folk deres bon med i posen. 
Jeg vil ikke have, at der ligger boner frit fremme, 
hvor der står, at Jens Petersen har fået Viagra. I min 
verden er det logik,” siger hun. 

Men logik eller ej, så er der mange processer i apo-

Tag imod 
foreningens fremstrakte hånd 

Første skridt i processen med at leve op til reglerne 
er at dokumentere alle apotekets systemer, der har 
med persondata at gøre. Her kan man bruge det ske-
ma, som alle apotekere har fået tilsendt fra Apote-
kerforeningen. Det ligger også på apotekernes eget 
intranet under fanen ’persondata’, og det kan bruges 
til kortlægningen. Skemaet er delvist udfyldt på for-
hånd.

På medlemsnettet findes også en række dokumen-
ter, der handler om persondataforordningen. Blandt 
andet en opdateret liste over spørgsmål og svar, som 
er god at kigge på. Her kan apotekerne få tips om alt 
fra udfyldning af kortlægningsskemaet over kon-
trakter om tavshedspligt til forskellen på ’dataan-
svarlig’ og ’databehandler’.

Persondataforordningen

General Data Protection Regulation – GDPR – er en 
fælles EU-forordning, der skal ensrette og sikre 
håndteringen af personfølsomme oplysninger i hele 
EU. Den følges op af ny dansk persondatalov, som 
træder i kraft 25. maj.

Den nye persondatalov betyder, at der stilles høje-
re krav til sikkerhed ved virksomheders behandling 
af persondata og især til graden af dokumentation.

Med de nye regler hæves bødeniveauet endvidere 
betragteligt ved overtrædelser. Man risikerer frem-
over bøder fra 20.000 euro og helt op til 4 % af om-
sætningen. hvis man ikke lever op til de nye krav.
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tekets dagligdag, der skal tænkes igennem. Person-
henførbare data er allevegne: Kassebonen, video-
overvågningen, labels på medicinpakninger, recep-
ter, der ikke bliver hentet på dagen, og så videre.

“Det er måske kommet bag på mig, hvor tungt og 
omfattende det er,” siger apoteker Ute Pørksen fra 
Ballerup Apotek. Hun er dog alligevel glad for arbej-
det.

“Jeg tror, at det er en sund øvelse. Så gennemsig-
tigt, som samfundet er blevet med så meget digitali-
sering, så bliver vi nødt til at være meget mere op-
mærksomme, for vi har jo virkeligt personfølsomme 
data her på apoteket,” siger hun.

Både Ute Pørksen og Hanne Rothe har benyttet 
det materiale, som er at finde på medlemsnettet og 
apotekernes eget intranet.

”Blandt andet er jeg utroligt glad for den skabe-
lon, man skal udfylde i kortlægningen,” siger Ute 
Pørksen, som også får god hjælp til selve arbejdet 
med at fylde skemaet ud.

Hun har nemlig inddraget et par særligt udvalgte 
medarbejdere i processen. Det er en rigtig god idé, 
hvis man spørger formanden for apotekerforenin-
gen:

”Opgaven med at håndtere databeskyttelse kræver 
en særlig analytisk og systematisk sans, så det ligger 
godt til den profil, som en kvalitetsansvarlig har,” 
siger Anne Kahns.

Selv om Ute Pørksen får hjælp, sørger hun dog for 
hele tiden at holde snor i processen.

“Jeg holder et møde med souschefen og kvalitets-
chefen hver anden uge for lige så stille at komme 
igennem det. De to er rigtig meget inde over, for det 
tager tid, og jeg føler mig ikke i stand til at gøre det 
hele selv,” siger hun. Dér er Hanne Rothe helt enig.

“Man skal involvere sine medarbejdere og som al-
tid med sådan noget: Gå i gang i god tid,” siger 
hun. n

Jeg holder et møde 

med souschefen og kva-

litetschefen hver anden 

uge for lige så stille at 

komme igennem det. De 

to er rigtig meget inde 

over, for det tager tid, og 

jeg føler mig ikke i stand 

til at gøre det hele selv.”

Ute Pørksen, apoteker på Ballerup Apotek

”
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550.000 danskere har downloadet appen 

Medicinkortet. Den gør det lettere for 

borgerne at holde styr på deres medicin og 

få fornyet recepter

Af Louise Dissing Schiøtt

Sundhedsdatastyrelsen lancerede i 2016 appen 
Medicinkortet, der giver borgerne overblik over 

deres medicin og gør det muligt at forny recepter 
med et enkelt klik. Nu har over en halv million 
danskere downloadet appen, og cirka 130.000 bru-
ger den hver måned.

Lene Ærbo fra Sundhedsdatastyrelsen er program-
leder for Fælles Medicinkort, som appen er en del 
af. Hun fortæller, at Medicinkortet er en god hjælp 
for det sundhedsfaglige personale: ”Når borgerne al-
tid har oplysningerne om deres medicin med i lom-
men, bliver de mere selvhjulpne. Og det aflaster 
sundhedsvæsnet, fordi færre ringer til lægen eller 
apoteket for at spørge om deres recepter.”

En nem og bekvem måde at forny 
recepter på

På apotekerne er man glade for Medicinkortet. En af 
dem, der er særligt begejstrede for appen, er Asger 
Rosenkilde Mortensen, apoteker på Værløse Apotek 
og medlem af FMK-programstyregruppen. Tidligere 
oplevede han ofte, at folk kom for at hente medicin 
på en udløbet recept, eller at de ringede for at høre, 
hvor mange udleveringer de havde tilbage. Nu bru-
ger mange i stedet Medicinkortet. 

”På Værløse Apotek oplever vi, at flere og flere bor-
gere hiver mobiltelefonen op af lommen, når de 
skal fortælle, hvilke lægemidler de skal bruge til sig 
selv eller deres børn,” siger han og fortsætter: ”Me-
dicinkortet er en god idé, fordi borgere undgår at gå 
forgæves på apoteket, når de kan få overblikket over 
deres recepter på mobiltelefonen. Samtidig er det 
blevet nemt og bekvemt at få fornyet recepter via 
appen.”

Netop muligheden for at forny recepter via appen 
bliver flittigt brugt. Lægerne fik knap 80.000 an-
modninger om at forny recepter blot i januar i år. 
34-årige Niels-Kristian Skoulund Larsen er en af de 
danskere, der ofte fornyer sine recepter via Medicin-
kortet. ”Jeg bruger appen rigtig meget. Den gør, at 
jeg hurtigt kan se, hvilken medicin der er klar på 
apoteket, og hvad jeg skal bestille,” siger han.

Niels-Kristian Skoulund Larsen er førtidspensio-

Medicinkortet gavner 
borgere og sundhedsvæsen

Når borgerne altid har oplysningerne om deres 

medicin med i lommen, bliver de mere selvhjulpne. 

Og det aflaster sundhedsvæsnet, fordi færre ringer til 

lægen eller apoteket for at spørge om deres recepter.”

”

Fakta om Medicinkortet 

•  Medicinkortet viser de informationer, der står i 
Fælles Medicinkort og er registreret af en læge.

•  Appen giver borgerne adgang til at se oplysninger 
om medicin til sig selv og deres børn under 15 år.

•  Man kan anmode sin læge om at få fornyet en re-
cept via appen.

•  Over 550.000 danskere havde downloadet appen i 
februar 2018.

•  Appen har cirka 130.000 unikke brugere hver må-
ned. 

•  Medicinkortet er tilgængeligt til smartphones og 
tablets og kan downloades gratis via AppStore eller 
Google Play. 

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen

Lene Ærbo fra Sundhedsdatastyrelsen
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nist på grund af kronisk sygdom og ta-
ger i øjeblikket 22 slags medicin. ”Me-
dicinkortet er et uundværligt redskab, 
når jeg er hos lægen eller på hospitalet 
og skal svare på spørgsmål om min 
medicin. Det hurtige overblik sparer 
både mig selv og lægerne for tid og be-
svær,” forklarer han.  

Medicinkortet bliver hele 
tiden bedre

Hos Sundhedsdatastyrelsen oplever 
man også begejstring blandt brugerne 
af Medicinkortet. ”Vi får mange bor-
gerhenvendelser, og langt de fleste 
er utrolig glade for appen. 
Mange efterspørger også nye 
funktioner, og de ønsker prø-
ver vi selvfølgelig at imøde-
komme, så vidt det overhovedet 
er muligt,” siger Lene Ærbo fra 
Sundhedsdatastyrelsen.

Med de seneste opdateringer 
af appen er det blandt andet 
blevet muligt at anmode om en 
bestemt pakningsstørrelse, når 
man fornyer en recept. Desuden 
kan man nu være flere brugere på 
samme enhed, hvilket eksempelvis er 
smart, hvis et par eller en familie deler en tablet.

Lene Ærbo fortæller, at flere funktioner hele tiden 
kommer til. Snart bliver det muligt at logge på ap-
pen med sit fingeraftryk. Og i løbet af foråret får på-
rørende mulighed for at se medicinoplysninger for 
deres nærmeste via en fuldmagtsordning. Det vil 
eksempelvis komme børn af demensramte til gode 
samt forældre til voksne med handicap. Derudover 
bliver det snart muligt for lægerne at skrive en be-
grundelse i appen, hvis de afviser at forny en recept. 
”Vi arbejder hele tiden på at forbedre Medicinkor-
tet, så det gavner borgerne og sundhedsvæsnet mest 
muligt,” siger Lene Ærbo. n

Med appen Medicinkortet 
kan borgere blandt andet 
se og anmode om at få 
fornyet recepter. 
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Apotekets ambassadører 
tiltrækker de unge 
på sociale medier  
På Facebook har syv unge farmaceuter 

og farmakonomer siden oktober delt 

oplevelser og erfaringer om en karriere 

på apotek. Se nogle af de opslag, der er 

nået længst ud til målgruppen 

Af Karoline Persdatter Gotfredsen

På Facebook-siden Apotekskarriere deler syv 
ambassadører jævnligt indhold om hverda-

gen på et apotek. Det er alt lige fra billeder, der 
viser det kollegiale fællesskab på apoteket til live-
videoer, hvor en farmaceut besvarer spørgsmål 

fra brugere direkte. En opgørelse på Facebook vi-
ser, at ambassadørernes indhold når ud til unge 
mellem 18 og 30 år i alle dele af landet. 

Det er landets apoteker, der står bag kampag-
nen, som samlet set er blevet eksponeret mere 
end 4.300.000 gange via Facebook, Youtube, 
Google og online bannerreklamer. De mange eks-
poneringer har ført til knap 15.000 kliks til sitet 
Apotekskarriere.dk, hvor unge kan læse mere om 
en karriere på apotek. 

På Facebook-siden Apotekskarriere kan man 
følge med i de syv ambassadøreres hverdag på 
apoteket. n
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Månedens case

•  Høfeber er den hyppigste allergiske lidelse
•  20-30 % af voksne lider af høfeber
•  Høfeber er arveligt
 -  En forælder har høfeber – 20-30 % risiko 
 -  Begge forældre har høfeber – op mod 50 % risiko
•  Høfeber er overfølsomhed over for forskellige luft-

bårne partikler (allergener).

Symptomer på høfeber

•  Næsen er kløende, løbende, nysende og tilstoppet 
•  Øjnene er kløende og røde

Alarmsignaler

•  Der er en tæt sammenhæng mellem høfeber og 
astma 

 -  Høfeber øger risikoen for at udvikle astma
 -  20-30 % af personer med høfeber har astma eller 

udvikler astma på et senere tidspunkt i livet 
•  Henvisning til lægen ved astmasymptomer som:
 -  Besværet vejrtrækning/åndenød
 -  Slim i lungerne
 -  Hoste (især om natten og/eller langvarig og tør)
 -  Hvæsende/pibende vejrtrækning
 -  Trykken for brystet.

Behandling 

•  Anbefalingerne er forebyggende behandling af hø-
feber med opstart ca. 2 uger før pollensæsonen.

National klinisk retningslinje for behandling af hø-
feber:
•  Behandling med nasalsteroid, antihistaminer og 

leukotrienreceptorantagonister:
 -  Anvend nasalsteroid frem for peroral antihista-

min til behandling af patienter med vedvarende 
høfeber.

 -  Overvej at give øjendråber med antihistamin 
frem for peroral antihistamin til behandling af 
patienter med øjensymptomer ved høfeber.

 -  Overvej at give perorale non-sederende antihista-
miner frem for leukotrienreceptorantagonister til 
behandling af høfeber.

Egenomsorg

Udendørs:
•  Kend dagens pollental (app: Dagens pollental)
•  Anvend solbriller
•  Undgå havearbejde
•  Udendørsaktiviteter er bedst tidlig morgen eller 

sen aften, når duggen er faldet, da der er færrest 
pollen i luften

•  Hæng ikke vasketøj til tørre udenfor i pollensæso-
nen.

Indendørs:
•  Skyl øjne og næse med isotonisk saltvand 
•  Luft ud tidlig morgen eller sen aften 
•  Vask eller skyl dit hår fri for pollen inden sengetid.

Cases

Case 1: Løbende næse
En yngre mand henvender sig i skranken og 
beder om noget til en næse, der løber. 
Case 2: Forkølelse
En mand beder om ”det bedste” til behandling 
af sin forkølelse, som har været slem de sidste 
par uger.
Case 3: Astma og høfeber
En kvinde kommer ind på apoteket og vil gerne 
købe nogle antihistamintabletter i håndkøb, 
som hun anvender for tiden. Samtidig siger 
hun, at hun gerne vil prøve nogle slimløsende 
brusetabletter.
Case 4: Høfeber og egenomsorg
En yngre kvinde køber høfebermedicin på re-
cept (øjendråber, tabletter og næsespray – alle 
antihistamin). Hun spørger om, der er andet, 
hun kan gøre?

Høfeber (Allergisk rhinokonjunktivitis)

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

Husforsikring med 
overskud til dig

Hos GF Pharma guider vi dig 
til den rigtige forsikring 

GF’s husforsikring kan modstå lidt af hvert, 
og vi sørger for at justere den præcist til dit 
behov. 

Du får rabat, hvis du forebygger vandskade 
og brand, og oveni får du selvfølgelig del i 
overskuddet, når vi har gjort årets skade-
regnskab op. Det kalder vi overskud til 
hinanden.
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Den svenske regering har udar-
bejdet et nyt lovforslag på bag-
grund af apoteksmarkedsudred-
ningens anbefalinger fra marts 
2017.

”Regeringen vil højne kvalite-
ten og sikkerheden på arbejds-
markedet. Det foreslås derfor, at 
apotekets opdrag tydeliggøres, 
blandt andet skal lægemidler og 
brug af lægemidler være apote-
kets fokus, ikke andet salg. Apo-
tekets hovedopgave er, at kunden 
hurtigt får sin medicin og modta-
ger rådgivning af høj kvalitet,” 
skriver regeringen i en presse-
meddelelse. For at øge apotekets 
kvalitet og sikkerhed ønsker rege-
ringen en kompetenceudvikling 
af apotekets medarbejdere. 

I lovforslaget foreslår regerin-
gen blandt andet, at det i lovgiv-
ningen bliver tydeligt, at apote-

kets kerneopgave er lægemidler 
og brug af lægemidler, at rådgiv-
ning som hovedregel gives af en 
farmaceut. Samtidig pålægges 
grossister at levere lægemidler in-

den for 24 timer, og apotekerne 
får en lovbestemt ret til returne-
ring. Regeringen foreslår, at æn-
dringerne træder i kraft trinvist 
fra 1. august 2018 til 1. juli 2020.

Den svenske regering:
Apotekets kerneopgave er lægemidler
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Apoteksovertagelse

Bjerringbro Apotek: Lene Just Jørgensen den 1. 
maj 2018.

Rødovre Apotek: Camilla Bangert overtog filialen 
Islev Apotek fra Skovlunde Apotek den 1. marts 
2018.

Apoteksfilial oprettet

Rådhusapoteket Slagelse: Pr. 1. marts 2018 åbnede  
ny filial under navnet Jernbaneapoteket.

Omdannelse af apotek

Farsø Apotek: Pr. 1. maj 2018 omdannes apoteket 
til en filial under Aars Apotek.

Løgstør Apotek: Pr. 1. maj 2018 omdannes apote-
ket til en filial under Aalborg Budolfi Apotek.

Ændring af udsalg til apoteksfilial

Dronninglund Apotek: Pr. 19. marts 2018 ændre-
des Apoteksudsalget Hjallerup til Hjallerup Apo-
tek.

Skibby Apotek: Pr. 9. april 2018 ændres Apoteks-
udsalget Jægerspris til Jægerspris Fasan Apotek.

Vejle Gorms Apotek: Pr. 12. april 2018 ændres 
Bredballe Apoteksudsalg til Bredballe Apotek.

 

Generalforsamling i Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab

Tirsdag den 29. maj 2018  kl. 11.00 afholdes der Generalforsamling i Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab. 

Generalforsamlingen afholdes i Danmarks Apotekerforenings lokaler, Bredgade 54, København K.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af regnskab.

 4. Beslutning om decharge for bestyrelsen.

 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

 6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen.

 7. Valg af to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

 8. Valg af to revisorer og en suppleant for disse.

 9. Behandling af forslag.

10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 

skal indsendes til formanden: 

Apoteker Poul Nissen  

Apoteket Trianglen  

Ndr. Frihavnsgade 3, 

2100 København Ø  

inden den 14. maj 2018. 
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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.

Hver tiende recept 
bliver aldrig indløst

Selvom lægen har udskrevet en recept, be-
tyder det ikke altid, at medicinen bliver af-
hentet på apoteket. Hospitalsenheden Vest 
oplyser, at cirka hver tiende recept i Dan-
mark aldrig bliver indløst på apoteket. Det 
skriver dr.dk. 

”Det kan selvfølgelig have nogle hel-
bredsmæssige konsekvenser for patienter-
ne. Der er jo tale om receptpligtig medi-
cin, og der er en grund til, at lægen har 
valgt at udskrive medicinen,” siger Apote-
kerforeningens sundhedsfaglige direktør 
Birthe Søndergaard til DR.

Årsagerne til den uafhentede medicin 
kan være alt fra stram økonomi, doven-
skab til symptomer, der går i sig selv igen.

”Hvis vi skal have tallet for de uafhente-
de recepter ned, skal vi lave en større un-
dersøgelse og spørge patienterne om, 
hvorfor de ikke har indløst deres recept. 
Det er noget, vi lige nu kun kan have gis-
ninger om,” siger Jens Friis Bak, lægefaglig 
direktør på Hospitalsenheden Vest. 

Apoteker Victor C. A. Løffler og 
hustru Helga Torp-Løfflers og 
Apoteker Svend Nielsen og 
ægtefælle Fuldmægtig 
Ulla Leegaard Nielsens Mindefond

Fra denne mindefond foretages uddeling af 
nogle legatportioner til fordel for trængen-
de enker og ugifte døtre efter apotekere.

Ansøgningsskema kan rekvireres i 
Danmarks Apotekerforening, 
Team økonomi, Bredgade 54, 
1260 København K, 
på telefon 33 76 76 00 eller på e-mail: 
apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk. 

Ansøgningsskemaet skal være foreningen i 
hænde senest 3. maj 2018.
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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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