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Medicin uden skade
Ny indsats skal
halvere medicinskader

Har du
høfeber?
Tal med apoteket og få hjælp til
at finde ud af, om du er en af de
danskere, der er ramt af høfeber.
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Håndkøbsmedicin skal
bruges – og sælges – med omtanke
For få uger siden bragte TV2 News et indslag om en mand, der havde været afhængig af sin næsespray mod forkølelse i 12 år. Hans historie er langt fra enestående,
for alene på TV2 Nyheders Facebook-side fik historien flere end 20.000 kommentarer fra folk, der enten selv har eller kender en ven eller et familiemedlem med et lignende forhold til næsespray. Det er skræmmende. Alligevel bliver næsespray sammen med en række andre håndkøbslægemidler solgt i detailhandlen, hvor borgere
ikke kan få faglig rådgivning.
Lige så skræmmende er det, når stikprøveundersøgelser gang på gang viser, at butikker i detailhandlen sælger smertestillende medicin til unge under 18 år, på trods af
at det er ulovligt. Senest i april, hvor en lokalavis i Holstebro sendte en 14-årig pige
ud i byen for at købe smertestillende medicin. To timer senere kom hun tilbage
med 70 piller. I to ud af tre butikker kunne hun uden problemer købe piller.
Jeg kan kun gisne om, hvor galt det kan gå, hvis en stor mængde smertestillende
medicin havner i hænderne på det forkerte unge menneske.
Det kan ikke gentages nok gange: medicin skal tages alvorligt – også den i håndkøb.
Derfor er det vigtigt, at borgere ved, hvordan de skal bruge deres medicin korrekt,
og at de forstår konsekvenserne af forkert medicinbrug.
Tal viser, at en ud af fem håndkøbskunder enten efterspørger forkert medicin, bruger den forkert eller har andre problemer med sin medicin. Vi kan altså ikke gå ud
fra, at faglig rådgivning er overflødig, når der ”bare” er tale om håndkøbsmedicin.
Tilgængelighed til medicin er vigtigt, men medicinsikkerhed er – i mine øjne – endnu vigtigere. På apoteket gør vi vores for at sikre medicinsikkerhed. Gør politikerne
også deres, så længe lægemidler som næsespray og smertestillende medicin må sælges i kiosker og supermarkeder?

Anne Kahns
Formand for Danmarks
Apotekerforening
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Nyt initiativ skal
halvere antallet af
medicinskader
Hvordan halverer vi antallet af alvorlige

”Der er ingen tvivl om, at medicinering er et af de
helt store problemer i forhold til patientsikkerhed.
medicinskader? Det spørgsmål blev diskuFor at kunne nå i mål med projektet kræver det, at
teret, da en række vigtige aktører i sundvi alle arbejder sammen,” sagde Anne-Marie Vanghedsvæsenet var samlet til den nationale
sted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, om
lancering af projektet ”Medicin uden skaprojektet.
de”, som Danmarks Apotekerforening
Flere end ti aktører er involveret i projektet,
blandt andre Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrellagde hus til
sen, Danske Regioner, KL, Lægeforeningen, Danske
Patienter, Dansk Sygeplejeråd, Pharmadanmark og
Af Karoline Persdatter Gotfredsen
Danmarks Apotekerforening. Hver organisation har
i årevis arbejdet med medicinfejl, men det er første
vert år bliver tusindvis af danskere indlagt
gang nogensinde, at de er gået sammen om at finde
på grund af utilsigtede medicinhændelser.
en fælles løsning på problemet.
Med andre ord er medicinfejl en stor udfordring for
”Vi har i forvejen mange af de løsninger, der krædet danske sundhedsvæsen. Onsdag den 21. marts
ves, men vi skal arbejde mere systematisk og proakblev ”Medicin uden skade” derfor lanceret. Det dantivt. Det handler om at skabe et tæt sundhedsvæske projekt udspringer af WHO’s globale initiasen, hvor patienterne er trygge. Initiativet skal
tiv ”Medication Without Harm”, hvis mål
iværksætte nogle indsatser, som kommer
er at halvere forekomsten af alvorlige mepatienten til gode, frem for bare at ende
MEDICIN
dicinskader. På baggrund af WHO’s initipå et stykke papir. Vi har alle forudsætativ har Styrelsen for Patientsikkerhed
SIKKERHED
og Dansk Selskab for Patientsikkerhed
nedsat en dansk programkomité bestående af en række aktører i sundhedsvæsenet,
herunder Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening, for i fællesskab at nedbringe antallet af medicinfejl.
”Vi må ikke tage medicinsikkerhed for givet. En af
de vigtigste ting, vi kan gøre for at sikre høj medicinsikkerhed, er at samarbejde på tværs af sundhedssektoren med inddragelse af patienterne og de
pårørende,” sagde formand for Apotekerforeningen
Anne Kahns, da hun bød velkommen under lanceringen.

H
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”

I mange år sagde jeg nej, når de på apoteket spurgte,

om jeg ville have en billigere medicinpakning. Det var
for at undgå forvirring. Men så blev jeg gjort opmærksom på, at det koster i pengepungen og i sidste ende
også for samfundet. Derfor burde der stå på pakningen,
at lægemidlet svarer til det, som lægen har udskrevet.”
Mogens Nielsen, pårørende

>
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>

ninger for det,” sagde Inge Kristensen, formand for
Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Pårørende: Medicinlister skal gennemgås

Fakta om ”Medicin uden skade”
• Initiativet udspringer af World Health Organizations (WHO’s) tredje globale patientsikkerhedsudfordring ”Medication Without Harm”.
• Målet med indsatsen er at nedbringe antallet af
medicinskader med 50 procent inden 2020.
• Danmark har udvalgt tre indsatsområder: højrisikosituationer, polyfarmaci og sektorovergange.
• Programkomitéen består udover Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed af Danmarks Apotekerforening, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Danske Regioner,
KL, Lægeforeningen, Danske Patienter, Pharmadanmark, FOA samt Dansk Sygeplejeråd.

Et af de oplæg på lanceringsdagen, der gjorde størst
indtryk på deltagerne, kom fra en pårørende, Mogens Nielsen, der fortalte om egne erfaringer med
udfordringerne i sundhedsvæsenet. Mogens Nielsen
er ægtefælle til Judith, som er kronisk syg og tager
28 piller om dagen. Et af hans forslag til programkomiteen lød på hyppige medicingennemgange.
”Problemerne opstår, når hun skal begynde på ny
medicin, fordi der ofte opstår nogle utilsigtede bivirkninger, som lægen måske ikke lige har kunnet få
øje på. Samspillet mellem de forskellige slags medicin kan være svært at gennemskue. Hvorfor gør
bliver tusindvis af danskere indlagt – og mister i
man ikke det, at man rydder hele medicinlisten og
værste fald livet – på grund af medicinfejl.
simpelthen starter forfra? Det er en urealistisk tan”Medicin uden skade” vil ikke alene øge patientke, men jeg tror, det en gang imellem kan være en
sikkerheden væsentligt, men vil også spare sundgod ide at stille spørgsmålet: Er det nødvendigt med
hedsvæsenet for mange penge, ifølge en OECD-rapalle disse lægemidler?” sagde Mogens Nielsen og
port fra 2017. Rapporten viser, at cirka 15 procent
fortsatte:
af udgifterne til sundhedsvæsenet i de mest udvik”Mit forslag går derfor på, at man gennemgår palede af verdens lande går til at håndtere konsekventienters medicinliste hyppigere. Selv tror jeg, at en
ser af brud på patientsikkerheden. OECD-rapporten
gang hvert halve år vil være optimalt.”
viser også, at det er langt billigere at gribe ind over
Mogens Nielsen fortalte også, at substitution gav
for forebyggelige fejl end at skulle håndtere konseanledning til forvirring om lægemidlet.
kvenserne af disse. n
”I mange år sagde jeg nej, når de på apoteket
spurgte, om jeg ville have en billigere medicinpakning. Det var for at undgå forvirring. Men så
Fra venstre står Inger Kristensen, direktør for
blev jeg gjort opmærksom på, at det koster
Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Anne
Kahns, formand for Danmarks Apotekerfori pengepungen og i sidste ende også for
ening og Lena Graversen, kontorchef i Styrelsen
samfundet. Derfor burde der stå på pakfor Patientsikkerhed.
MEDICIN
ningen, at lægemidlet svarer til det, som
SIKKERHED
lægen har udskrevet.”
Lanceringen bød også på oplæg fra fagfolk i kommuner og regioner. Senere på
dagen blev projektets referencegruppe inddelt i små grupper for at drøfte, hvordan vi når i
mål med projektet. I begyndelsen af juni mødes referencegruppen igen til en fælles workshop for at
arbejde videre med projektet.

Behov for handling
I 2016 registrerede regioner og kommuner knap
100.000 utilsigtede hændelser med medicin – det
faktiske tal er muligvis endnu højere. Og hvert år

Rowa : Fremtiden inden for apoteker
®

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

rowa-nordic.dk

Rowa® Technologies
© 2016 BD. Alle rettigheder forbeholdes. BD, BD-logoet, Rowa og alle øvrige varemærker tilhører Becton, Dickinson & Company. 12/16 0000MS07635iss1
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Generalforsamling 2018:

Intern foreningsstrategi,
nye forretningsområder og
et stærkt foreningsfællesskab

ster

og genudlevering af medicin til patienter i fast behandling uden gyldig recept. De nye opgaver betyder, at apotekerne nu får mulighed for at tage et
større ansvar som en del af sundhedssektoren. Derudover kan nye opgaver betyde et økonomisk løft
og en mere bæredygtig forretningsmodel for fremtiden.

Af Louise Dissing Schiøtt

En strategi, der skal bringe
apotekerne tættere på hinanden

Årets generalforsamling kommer blandt
andet til at handle om den interne foreningsstrategi, der skal bringe Apotekerforeningens medlemmer tættere på hinanden.
Derudover er der valg til tre bestyrelsespo-

E

t nyt foreningsår bliver skudt i gang den 17.
maj, når Danmarks Apotekerforening byder
velkommen til årets generalforsamling. Den bliver i
år afholdt hos IDA Mødecenter i København.
Generalforsamlingen markerer ikke blot begyndelsen på et nyt foreningsår. Det er også en anledning til at tage afsked med det gamle og gøre status.
Foreningsåret 2017/18 har været begivenhedsrigt og
spændende. Særligt bruttoavanceaftalen, der på
usædvanlig vis først faldt på plads sidst i januar, var
et vigtigt og hårdt tilkæmpet resultat for Apotekerforeningen. Aftalen åbner for nye opgaver for apotekerne, blandt andet medicinsamtaler for kronikere

Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen bliver afholdt den 17. maj
2018 klokken 9.30 på IDA Mødecenter, Kalvebod
Brygge 31-33, 1780 København V. Dagen begynder
med morgenmad klokken 8.30. Efter generalforsamlingen er der som altid lagt op til en tur i Tivoli.
Tilmelding sker via Private Rum på medlemsnettet
under fanen Generalforsamling.

Et af de vigtige forslag, som bestyrelsen præsenterer
på årets generalforsamling, er den interne foreningsstrategi. Alle medlemmer har haft mulighed
for at give deres besyv med, da strategien blev drøftet i elementer på hovedmøderne og senest som
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Formand
Anne Kahns på
talerstolen sidste år.

samlet oplæg på strategidagen den 25. april. Det har
rigtig mange gjort, hvilket har resulteret i det endelige forslag med navnet ”Apotekerforeningen – Tættere på hinanden”.
Formålet med foreningsstrategien er, som navnet
antyder, at bringe medlemmerne tættere på hinanden. Apotekerforeningen ønsker et stærkt foreningsfællesskab til gavn for alle medlemmer. Foreningsstrategien bygger på seks strategiske pejlemærker,
der blandt andet tæller fokusering af foreningens
aktiviteter, sammenhængskraft gennem medlemsinvolvering og organisatorisk gennemsigtighed.
På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremsætte
forslaget til den nye foreningsstrategi. Den vil blive
præsenteret og motiveret af formanden, hvorefter

den vil blive sendt til urafstemning efter generalforsamlingen. Afstemningen kommer til at foregå elektronisk.

Bestyrelsesvalg med
elektronisk afstemning
Generalforsamlingen byder igen i år på valg til bestyrelsen. I år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg:
Michael Bobak, Lars Kaarill og Jesper Gulev Larsen.
Lars Kaarill genopstiller ikke. Derudover skal de tre
suppleantposter som altid besættes, da disse vælges
for et år ad gangen. Urafstemningen sker ligesom
sidste år elektronisk. n
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Vinder af et røgfrit liv – og 15.000 kroner
Pia Rasmussen fra Aabenraa blev den
heldige vinder af rygestopkonkurrencen
e-kvit. Ud over et røgfrit liv vandt hun
15.000 kroner sponsoreret af Danmarks
Apotekerforening
Af Louise Dissing Schiøtt

I

ndtil 1. marts i år røg Pia Rasmussen cigaretter
hver dag. Det er slut nu, takket være appen ekvit, der er udviklet af Danmarks Apotekerforening i
samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen og Københavns Kommune.
I februar blev der i forbindelse med e-kvit udskrevet en konkurrence om at holde sig røgfri hele
marts måned. Deltagerne kunne via appen følge
med i, hvor længe de havde været røgfri, og hvor
mange penge de på den måde havde sparet. Deltagerne modtog også løbende personlige beskeder,
øvelser og videoer i appen, der skulle fastholde dem
i deres nye røgfrie liv. Pia Rasmussen gjorde flittigt
brug af appen, og den var en af årsagerne til, at det
lykkedes hende at kvitte cigaretterne.
”Det var selvfølgelig svært at stoppe, men de daglige beskeder og øvelser i appen hjalp mig til at holde fast i mit rygestop. Det har også været motiverende at følge med i, hvor mange penge jeg har sparet,” fortæller Pia Rasmussen.
Udover de penge, Pia Rasmussen har sparet ved
ikke at ryge, har hun nu også vundet 15.000 kroner
i rygestopkonkurrencen. Hun vil blandt andet bruge
pengene på at holde konfirmation for sin søn til
maj. Det var nemlig ham, der inspirerede hende til
at lægge cigaretterne på hylden. ”Min søn har længe presset på, for at jeg skulle stoppe. Og så vil jeg
også gerne inspirere min 18-årige datter og andre
unge til at lade være med at ryge,” siger Pia Rasmussen.
Pia Rasmussen fik overrakt præmien på 15.000
kroner den 16. april på sit lokale apotek, Aabenraa
Løve Apotek. n

Pia Rasmussen fik overrakt præmien
på sit lokale apotek i Aabenraa.

E-kvit
• E-kvit er en gratis app til alle, der ønsker at blive
nikotinfri, røgfri eller blot blive klogere på egen
rygning.
• I appen kan man oprette en personlig side, hvor
man kan se, hvor længe man har været røgfri, og
hvor mange penge det har sparet en for.
• Man modtager personlige beskeder, øvelser og videoer, der skal understøtte rygestoppet.
• Der er mulighed for at udveksle rygestop-erfaringer med andre brugere.
• Appen er udviklet i samarbejde mellem Danmarks
Apotekerforening, Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen og Københavns Kommune.
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Formand til minister:
Farmakonomer er en gylden faggruppe
I et brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby gør
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening, op med de rygter, der har spredt sig om farmakonomuddannelsen, herunder at uddannelsen
skulle være en blindgyde.
”Jeg er af den opfattelse, at det er meget vigtigt at
kigge på præmisserne for debatten, for vi har faktisk
en utrolig god uddannelse, som både elever og aftagere er glade for, og som nyder stor anseelse internationalt.”
Formanden afviser, at uddannelsen på nogen måde er en blindgyde.
”Den er en sikker vej til et godt job med mange
udviklingsmuligheder. Det er også derfor, at Undervisningsministeriet sidste år gjorde farmakonomuddannelsen til en ”fordelsuddannelse”,” skriver Anne
Kahns i brevet.
Hun fremhæver også farmakonomers muligheder
for faglig udvikling i sektoren.
”Vores nyuddannede farmakonomer får meget
hurtigt et stort ansvar på apoteket, og mange tager

forskellige efteruddannelseskurser inden for sektoren. Der er også mulighed for diplomuddannelser,
men det er ikke særlig efterspurgt. Kun meget få ønsker at tage en universitetsuddannelse som farmaceut. Det er min vurdering, at det er samme mønster, som man ser hos andre faggrupper.”

Kommentar til formandens brev
Af Lotte Fonnesbæk, rektor på Farmakonomskolen

Der kører i øjeblikket en debat om perspektiverne i
farmakonomuddannelsen. Som enhver anden god
uddannelse skal den løbende udvikles i takt med
omverdens efterspørgsel. Det er vigtigt, at udviklingen sker i respekt for professionens særkende som
lægemiddelkyndige. Endvidere er det vigtigt ved
udviklingen af uddannelsen, at aftagerne er tilfredse
med de kompetencer, som farmakonomerne får, og
at der fortsat sikres en regional dækning.
Farmakonomskolen er derfor i gang med et større
udviklingsarbejde, der har til sigte at tilpasse uddan-

nelsen på en måde, der tilgodeser aftagernes ønsker
til uddannelsen. På den baggrund arbejder vi på en
række initiativer. Nogle kan implementeres på kort
sigt; andre på lidt længere sigt. En mulighed, der
undersøges lige nu, er at studiet kommer til at bestå
af et grundforløb og et specialiseringsforløb, der i
højere grad gør det muligt for eleverne at dygtiggøre sig inden for et felt, så de står fagligt stærkere. Vi
arbejder i øjeblikket på at afdække de fagligheder,
som kan blive relevante at tilføre uddannelsen. Farmakonomskolen vil i den proces lade sig inspirere
af dialogen med aftagere og øvrige interessenter. n
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Lad BD Rowa støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden
Centraliseret kontrol af alle digitale Rowa-systemer
Kompatibel med alle løsninger fra Rowa samt andre producenter
Enkelt design på webportalen vCloud
For flere oplysninger kontakt:
Henrik Walter
Mobil: 61270808
e-mail: henrik.walter@bd.com
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Rowa®-opbevaringssystemer
Intelligente løsninger til opbevaring og udlevering i apoteker. Drag fordel
af 20 års erfaring fra mere end 6.500 installationer i hele verden.

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

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

Mere innovation på vej fra Rowa Technologies:
Rowa Vshelf™ - Direkte salg via QR-kode udenfor apoteket.
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Apoteker og kommuner i nyt
Fem kommuner og fem apoteker har i en
forsøgsperiode på tre måneder samarbejdet
om sundhedsfremme og forebyggelse. Det
har resulteret i partnerskaber, hvor borgere
får en hurtigere og mere effektiv adgang til
de rigtige tilbud

Af Henrik Nordskilde

E

n borger henvender sig på apoteket for at købe
produkter, der skal hjælpe til et rygestop, og
bliver samtidig gjort opmærksom på, at kommunen
tilbyder gratis rygestopkurser. Rygeren får udleveret
materiale med konkret information om kurset og
accepterer at blive ringet op af en rygestopinstruktør fra kommunen. Henvisningen vedrørende rygestop er blot et af de konkrete eksempler på, hvad
der er kommet ud af, at fem apoteker og fem kommuner, et samarbejdspar fra hver region, har gennemført et forsøg under overskriften Samarbejde
mellem kommuner og apoteker om lokal forebyggelse og sundhedsfremme.
I Gladsaxe Kommune har de to apoteker i Søborg
og Buddinge fx henvist smertepatienter til rådgivning hos kommunen, de såkaldte Lær at tackle-kurser, og apoteker Claude Lützen har længe set frem
til den tættere kontakt. ”Det er noget, jeg har øn-

”

sket i mange år. Kommunen ved noget, vi ikke ved,
fx om ældre, og omvendt kan vi lære sundheds- og
plejepersonale noget om medicin. Jo mere vi laver
sammen, jo mere får vi øjnene op for, hvad hinanden kan,” siger Claude Lützen.
Han fremhæver, at apotekerne via et kommunalt
samarbejde kan være med til at hjælpe flere personer, som følge af at apotekerne er i kontakt med
borgere, der sjældent kommer i kontakt med kommunen. Blandt andet derfor ser han gode muligheder for, at samarbejdet bliver udvidet fremover.
”Vi holder hele tiden gryden i kog. Vi vil fx også
gerne tilbyde undervisning af plejepersonalet, og
der kommer også nye muligheder, når det bliver
muligt for farmaceuter at ordinere dosisdispenseret
medicin. Jeg tror, at samarbejdet med kommunen
kun er i sin vorden.”

Ny rekrutteringskanal
På Gladsaxe Rådhus i Trænings- og Plejeafdelingen
vurderer sundhedschef Steen Rank Petersen også, at
samarbejdet med apotekerne i Søborg og Buddinge
er en gevinst for begge parter – og ikke mindst for
de borgere, der måske ellers ikke ville have fået den
rette hjælp.
”Vi er blevet mere opmærksomme på, at apotekerne er i kontakt med mange patienter, der er motiverede og har et forebyggelsesbehov. Jeg er overbevist
om, at vi har fået fat i borgere, som ikke ville have

Det er noget, jeg har ønsket i mange år. Kom-

munen ved noget, vi ikke ved, fx om ældre, og omvendt kan vi lære sundheds- og plejepersonale noget
om medicin. Jo mere vi laver sammen, jo mere får
vi øjnene op for, hvad hinanden kan.”

Claude Lützen, apoteker på Søborg/Buddinge Apotek

Foto: Hanne Loop
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samarbejde om forebyggelse
henvendt sig selv. Når der står en ansat på et apotek
klar til at hjælpe dem, er det guld værd. Både fordi
det er en troværdig sundhedsperson, og fordi det er
en person, der på grund af samarbejdet med kommunen er klar over, hvilke tilbud vi har,” siger Steen
Rank Petersen.
Efter at apoteker og kommune havde samarbejdet
intensivt i en måned, var cirka 30 borgere blevet
henvist. Ligesom hos de andre samarbejdspar i pro-

jektet er det hovedsageligt sket fra apotek til kommune, men målet er, at der skal bedre balance i det,
så der også vil komme flere henvisninger den anden
vej.
”Apotekerne er en rekrutteringskanal, og på samme måde er vi blevet opmærksomme på, at vi kan
være det den anden vej. Vi kan henvise kronisk syge til en medicinsamtale, når de har brug for indivi>
duel vejledning,” siger Steen Rank Petersen.
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”

Apotekerne er en rekrutteringskanal, og på samme

måde er vi blevet opmærksomme på, at vi kan være det
den anden vej. Vi kan henvise kronisk syge til en medicinsamtale, når de har brug for individuel vejledning.”

Steen Rank Petersen, sundhedschef i Gladsaxe Kommune

Den forlængede arm
Som udgangspunkt for projektet afholdt Pharmakon og Komitéen for Sundhedsoplysning et opstartsseminar, hvor apoteker og kommuner skulle
definere samarbejdet. Det gav parterne en handlingsplan at gå ud fra, hvor de havde defineret, hvilke borgere de ville samarbejde om at henvise til udvalgte indsatser. Det kunne fx være borgere med
KOL, type 2-diabetes eller kroniske smerter, som
kunne have gavn af fx medicinsamtaler, medicingennemgang, rygestopforløb eller rehabiliteringsforløb.
Hos Pharmakon har udviklingskonsulent Gitte
Reventlov Husted været projektleder for samarbejdet mellem kommuner og apoteker – et samarbejde,
der blandt andet bygger på gode erfaringer fra udlandet. ”Derfra ved man, at der ligger et uudnyttet
potentiale i at bruge apotekerne som partner i forbindelse med forebyggelse,” siger Gitte Reventlov
Husted.
Hun fortæller, at erfaringerne fra samarbejdet
mellem Gladsaxe Kommune og Søborg og Buddinge
Apotek går igen i det generelle billede for de fem
samarbejdspar.
”Begge parter blev opmærksomme på, at man
gennem samarbejdet kan hjælpe nogle borgere, som
man godt vidste havde brug for hjælp, men som
man tidligere ikke vidste, hvordan man bedst kunne hjælpe. Erfaringer fra projektet gjorde, at apoteker og kommuner oplevede, at de blev en slags forlænget arm for sundhedsvæsenet, fordi de fik øje på
hinandens kompetencer og tilbud.” De henviste
personer var i gennemsnit 63,6 år, og over halvdelen af dem var pensionister. En stor del af dem har

Projektet
I 2017 fik Pharmakon sammen med Komitéen for
Sundhedsoplysning midler fra Sundhedsstyrelsen til
at afprøve, hvordan et samarbejde om levering af
sundhedsfremmende og forebyggende indsatser kan
foregå i praksis. Forsøget foregik fra 1/11 2017 til
31/1 2018 og involverede fem kommuner og apoteker:
• Jammerbugt Kommune og Aabybro Apotek
• Slagelse Kommune og Slagelse Svane og Skælskør
Apoteker
• Gladsaxe Kommune og Søborg/Buddinge Apotek
• Varde Kommune og Varde Apotek
• Ikast-Brande Kommune og Ikast Apotek.

især sat pris på at blive kontaktet direkte med det
rette tilbud af den relevante medarbejder hos apotek eller kommune.
”Personalet på apoteket og kommunen fik et konkret telefonnummer til fagpersonen for den pågældende indsats, så de kunne bede vedkommende om
at kontakte borgeren. Flere steder har borgerne
meldt tilbage til apotekerne, at der er en bedre sammenhæng i forløbet. De har fået bedre kendskab til,
hvilken hjælp de kan få, og de kommer hurtigere i
de rette hænder. De ser apoteket som en del af
sundhedsvæsenet,” siger Gitte Reventlov Husted.
Alle apoteker og kommuner i projektet har ønsket
at fortsætte samarbejdet efter forsøgsperioden og
har indgået konkrete aftaler om det videre forløb.
Derudover videreformidler Pharmakon og Komitéen
for Sundhedsoplysning erfaringerne fra forsøget til
landets øvrige apoteker og kommuner. n
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Kort nyt
Apoteksfarmaceut sparer patienter
og samfundet for 22 millioner årligt
Sidste år gjorde en apoteksfarmaceut opmærksom på, at der var
store prisforskelle på de forskellige typer af betablokkeren metoprolol. Beregninger viste, at depotformuleringen Metoprolol
”GEA”® var op til 12 gange så dyrt
som det billigste ikke-substituerbare alternativ. Det har ført til, at
lægemiddelstyrelsen nu har besluttet, at Metoprolol”GEA”® mister sit generelle tilskud fra august
2018. IRF i Sundhedsstyrelsen opfordrer i stedet lægerne til at ordinere depotformuleringen af be-

tablokkeren med metoprololsuccinat. Ændringerne betyder en
samlet besparelse på 22 millioner
kroner årligt.
I 2017 købte 13.500 danskere
Metoprolol”GEA”® til behandling
af eksempelvis hjertesvigt, atrieflimmer og hypertension. Disse
patienter bør nu tale med deres
læge, som kan omlægge behandlingen. De forskellige lægemidler
ligner hinanden tilstrækkeligt til,
at omlægningen ikke vil have medicinsk betydning for patienterne.
Den vil til gengæld være til gavn

for deres pengepung.
”Vi er meget tilfredse med, at
tilskuddet til Metoprolol”GEA”®
bortfalder, da det vil understøtte
en mere rationel brug af metoprolol-depottabletter fremover,” siger
farmaceut Simon Tarp fra Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen opfordrer
apotekerne til at fortælle deres
kunder om ændringen, så de kan
kontakte deres læge og sikre en
mere rationel behandling med
metoprolol.

PHARMAFORSIKRING
GENERALFORSAMLING 2018
Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 6. juni 2018
Kl. 10.30 i Danmarks Apotekerforenings lokaler med følgende dagsorden:
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”

Det betyder meget for vores sygeplejersker at vide, at der

bliver holdt øje med medicinering og udløbsdatoer. Aileen kan
med sin høje faglighed på området noget andet end os. Vi føler
os trygge, og ordningen betyder meget i dagligdagen.”

Inger Abildgaard, souschef ved HospiceSønderjylland
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Samarbejde sikrer kvalitet
og giver tryghed på hospice
Sikker håndtering af medicin, tværfaglig
dialog og plads til undren. Det er nogle af
elementerne i et frugtbart samarbejde
mellem HospiceSønderjylland og et af de
lokale apoteker i Haderslev
Af Lotte Edberg Loveless

H

ver tirsdag og torsdag kører en farmaceut fra
Haderslev Løve Apotek ud til hospicet uden
for byen, hvor hun for en formiddag indtager medicinrummet.
Før samarbejdet blev etableret for to år siden, havde HospiceSønderjylland en farmakonom ansat
nogle timer om ugen. Hun bestilte medicin til hospicet og satte den på plads efter levering.
”Da medarbejderen skulle på pension, fik vi ideen
til at etablere et samarbejde med apoteket og samtidig udvide opgaven. Det var naturligt for os at sætte
yderligere fokus på medicin og sikkerhed,” fortæller
Inger Abildgaard, som er souschef ved HospiceSønderjylland og selv uddannet sygeplejerske.
”Det vigtigste i samarbejdet er kvalitetssikringen.
Farmaceuten holder øje med patienternes medicinering, vejleder os og stiller spørgsmål, hvis noget undrer hende. Hun er god til at sige: ’Hvorfor gør I sådan?’ og præsentere alternativer,” siger souschefen.

Afkode hverdag og behov
To ansatte fra Haderslev Løve Apotek deler opgaven
på hospicet mellem sig.
”Det tog et halvt års tid for os at finde ud af, hvordan vi bedst greb det an,” fortæller farmaceut Aileen Lind.
”Vi skulle lige lære hverdagen derude at kende og
finde ud af, hvad og hvor meget de brugte. Fordi
min kollega og jeg skiftes til at være der hver anden
uge, skulle vi også finde en model for løbende overlevering.”

I øjeblikket er kollegaen på barselsorlov, og Aileen
Lind løser opgaven alene. Med afsæt i den enkelte
patients medicinprofil sørger hun for, at der hele tiden er den medicin hjemme, der er brug for.
”Samtidig holder jeg øje med udløbsdatoer og beholdningen af overordnede præparater som fx
smertestillende og beroligende medicin, der altid
skal være i hospicets sortiment,” siger Aileen Lind.
”Sygeplejerskerne er gode til at skrive i kontaktbogen, når de tager den sidste pakke af et lægemiddel.
Eller hvis der er noget, de gerne vil have indkøbt.
Har de spørgsmål til mig, kigger de forbi medicinrummet, når jeg er derude.”

Kompleks medicinering
HospiceSønderjylland har 30 sygeplejersker ansat,
og tre læger er på skift tilknyttet hospicet. Stedet er
normeret til 12 patienter.
Hver ny patient har en lang og kompleks medicinliste med ved indlæggelsen. Selvom hoveddiagnosen er kræft, lider patienten måske også af diabetes og for højt blodtryk.
”Jeg gennemgår hele patientens medicinprofil og
tager en snak med personalet, hvis jeg fx spotter
gamle produkter, som ikke rigtig bruges mere. Eller
hvis der er præparater, som jeg ikke vurderer har
den store effekt i patientens nuværende situation.
Vi forsøger at fjerne unødig medicin. Patienterne tager i forvejen frygtelig meget medicin,” siger Aileen
Lind.
”Det betyder meget for vores sygeplejersker at vide, at der bliver holdt øje med medicinering og udløbsdatoer. Aileen kan med sin høje faglighed på
området noget andet end os. Vi føler os trygge, og
ordningen betyder meget i dagligdagen,” siger souschef Inger Abildgaard.
Hospicet nyder også godt af, at farmaceuten står
for dialogen med sygehusapoteket.
”De taler samme sprog. Hun kan gennemskue,
hvordan systemet er bygget op, og kender nogle
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”

Patientgruppen er ikke stabil. Nogle dør, andre kommer hjem

igen. Og når det sker, skal jeg tage stilling til, om den resterende medicin skal sendes tilbage inden udløb, eller om jeg tror, vi får en ny patient, som kan bruge den. Jeg forsøger hele tiden at minimere spildet.”

Aileen Lind, farmaceut på Haderslev Løve Apotek

smutveje. Fx hvis et præparat er udgået. Det er en
kæmpe fordel for os,” siger Inger Abildgaard.
Har personalet spørgsmål på dage, hvor farmaceuten ikke er på hospicet, kan de ringe til hende.

Minimerer spild
Når Aileen Lind gennemgår HospiceSønderjyllands
medicin, skeler hun også til økonomi.
”Tidligere brugte hospicet fx et relativt dyrt pulver
mod mavesyre. Jeg foreslog, at man i stedet opslæmmede tabletterne i vand til de patienter, som
ikke kunne sluge dem, hvilket er en langt billigere
løsning,” fortæller hun og fortsætter:
”Har hospicet et præparat, som jeg ad flere omgange må smide ud, fordi det alligevel ikke bliver
brugt, spørger jeg en læge eller sygeplejerske, om
det fortsat skal være på lager.”
Hver gang Aileen Lind bestiller medicin hjem,
skal hun vurdere, om den kan nå at blive brugt.
”Patientgruppen er ikke stabil. Nogle dør, andre
kommer hjem igen. Og når det sker, skal jeg tage
stilling til, om den resterende medicin skal sendes
tilbage inden udløb, eller om jeg tror, vi får en ny
patient, som kan bruge den. Jeg forsøger hele tiden
at minimere spildet,” siger hun.

Øjenåbnere
Samarbejdet mellem farmaceuterne og det sønderjyske hospice er i stadig udvikling.
”Det, vi gør, er ikke raketvidenskab. Men effekten
af små, banale justeringer, der kommer patienterne
til gode, har overrasket mig,” siger Aileen Lind.
I starten var hun ydmyg over for opgaven.
”Jeg tænkte, at sygeplejersker og læger havde det
forkromede overblik. I dag er jeg mere modig, og
den tværfaglige dialog er vokset. Jeg giver noget og

får selv meget tilbage. Nogle dage, når jeg tager jeg
derfra, tænker jeg: ”Yes! Der skete lige noget, som
gjorde en forskel!”
”Samarbejdet med hospicet er en god faglig udfordring for mig. Det er et privilegium at se så mange
hele medicinprofiler på patienter og at være med til
bidrage til, at de får den bedst mulige behandling.
Den gensidige sparring giver noget andet end hverdagen på apoteket,” siger Aileen Lind.
Såvel fagligt som personligt har det også været en
øjenåbner for hende at opleve behandlingen af terminale patienter på tæt hold.
”Faktisk er det utrolig livsbekræftende. Nogle har
en ekstremt stærk livsvilje.”

Opkvalificerer hospicepersonale
I samarbejdsaftalen mellem HospiceSønderjylland
og Haderslev Løve Apotek ligger en hensigtserklæring om, at de to farmaceuter også skal undervise
personalet på hospicet.
”Den del har vi ikke gjort så meget brug af endnu,
men det kommer. Meningen er, at farmaceuterne
skal opkvalificere medarbejderne på områder, hvor
de efterspørger viden,” fortæller Inger Abildgaard.
Lige nu forbereder HospiceSønderjylland en renovering af sit medicinrum. Her er Aileen Lind med til
at rådgive om, hvordan man mest hensigtsmæssigt
indretter rummet. Så på alle planer udnyttes hendes
faglighed.
”På de fleste hospicer står sygeplejerskerne selv
med hele ansvaret for medicinen. Fordi vi har ansat
en specialiseret medarbejder, kan vores sygeplejersker koncentrere sig om det, de er gode til. Investeringen i de fem timer om ugen er absolut pengene
værd,” siger Inger Abildgaard. n

NØGLEN TIL TANDSUNDHED
OG VELVÆRE
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, tandkødsproblemer 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.

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

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

MED
NATURLIGE
ENZYMER &
PROTEINER

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, tandkødsproblemer 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.

STYRKER MUNDENS NATURLIGE FORSVAR
*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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Månedens case
Lægemidler med
fotosensibilisering som bivirkning
Fotosensibilisering –
Overfølsomhed ved lyspåvirkning
Kan medføre:
• udslæt og nældefeber på hudområder.
• tendens til at blive solskoldet.
• væskefyldte blærer på huden.
• øget risiko for udvikling af hudkræft.
Kan være fototoksisk eller fotoallergisk.

Fotosensibilisering
Fototoksisk reaktion opstår, når lægemidlet bliver aktiveret ved eksponering af sollys og dermed skader det
omkringliggende væv. Der kan udvikles blærer, eksem eller skoldning på området, men reaktionen er
forbigående. Det er den oftest forekommende form
for fotosensibilisering.
Fotoallergisk reaktion sker, når sollyset og lægemidlet reagerer sammen. Eksponering af sollys ændrer
strukturen af lægemiddelstoffet, så det fremstår som
et antigen og fremkalder et immunrespons. Det kan
vise sig som hududslæt, der breder sig over hele
kroppen.

• Diuretika
• Bendroflumethiazid (Centyl®, Bendroza®), hydrochlorthiazid (Ancozan comp., Corodil® comp.), furosemid, bumetanid (Burinex®)

Anbefalinger om lyspåvirkning og
fotosensibiliserende lægemidler
Vær opmærksom på:
• at UVA trænger gennem vinduesglas, bilruder og
tynde tekstiler, hvorfor der kan opstå en fotosensibiliserende reaktion, selvom huden ikke er i direkte sollys.
• at der er højere risiko for fotosensibiliserende reaktioner om foråret grundet solens høje intensitet,
når huden er mindre pigmenteret og ved ophold i
områder med højt UV-indeks.
• at undgå solarium.

Cases
Diabetesbehandling
En mand kommer ind på apoteket for at afhente Hexaglucon® mod sin diabetes.

Fotosensibiliserende lægemidler
Mange forskellige lægemidler har fotosensibilisering
som bivirkning, både orale og kutane lægemidler.
Hvis et lægemiddel har fotosensibilisering som bivirkning, er hyppigheden oftest ikke-almindelig/
sjælden/meget-sjælden/ikke-kendt.
I klinisk praksis er det et begrænset antal lægemidler, som forårsager fotosensibilisering.
Eksempler på lægemidler, som i klinisk praksis kan
medføre fotosensibilitet:
• Antibiotika
• Qinoloner – fx ciprofloxacin (Cifin)
• Tetracycliner – doxycyclin (Vibradox®), tetracyclin
• Sulfonamider (Sulfametoxazol med trimetoprim)
• Antidiabetika
• Sulfonylurinstoffer - glibenclamid (Hexaglucon®),
glipizid (Minodiab)

Blodtryksbehandling
En kvinde skal afhente sin blodtryksmedicin; en
recept på Ancozan Comp.
Teenager og akne-behandling
En mor kommer ind på apoteket med sin teenagedatter. Datteren skal starte behandling med
Tetracyclin mod akne.

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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Apotekerne i medierne
”Det er et af
de præparater
,
vi har foreslåe
t ikke skal
være i håndkø
b i detailhandlen. Ford
i i detailhandlen kan
man ikke –
må man ikke
– rådgive og
vejlede om m
edicin. Og det
hører til det
her præparat
.”
An
ne Kahns om

næsespray

rne
”Jeg mener, at politike
er på
skal genoverveje. Det
erige,
tide, at vi gør som i Sv
rnet
hvor man helt har fje
e læde svage smertestillend
l)
gemidler (paracetamo
n.”
igen fra detailhandele

smertestillenAnne Kahns om salg af
len
and
ailh
de medicin i det

67
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320 kommentarer

”Apoteket vi
l fx snart kun
ne
udlevere viss
e typer af rece
ptpligtig medic
in til borgere,
der allerede er
i fast behand
ling med et læ
gemiddel, m
en
ikke lige kan
præsentere en
gyldig recept
og ikke kan
komme i kon
takt med der
es
læge [...] Det
er sund fornu
ft
og et eksemp
el på, at systemet indretter
sig efter borg
eren i stedet fo
r omvendt.”

Danmarks Ap
otekerforening
om
fremtidens ap
otek
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Navnestof
Apoteksudnævnelse

Fødselsdage

Kolding Sønderbro Apotek: Ulrik Hostrup den 9.
april 2018.

50 år

Børkop Apotek: Thomas Croft Buck den 4. april
2018.

11. maj 2018: Apoteker Betina Kjær Hansen,
Nykøbing F. Svane Apotek.
13. maj 2018: Apoteker Cesare Cota,
Aarhus Vejlby Apotek.

Apoteksovertagelse
Ringe Apotek: Lars Kaarill den 1. maj 2018.

27. maj 2018: Apoteker Marianne Kallesen,
Aarhus Viby Apotek.

Børkop Apotek: Thomas Croft Buck den 1. juni
2018.

60 år
Ændring af udsalg til apoteksfilial
Skibby Apotek: Pr. 9. april 2018 ændredes Jægerspris Apoteksudsalg til Jægerspris Fasan Apotek.

18. maj 2018: Asger Rosenkilde Mortensen,
Værløse Apotek.
28. maj 2018: Lise Eberholst,
Hellerup Apotek

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

Apoteksflytninger
Apoteket i Ballerup Centret fik den 15. april 2018
ny adresse: Ballerup Centret 2, 1.3, 2750 Ballerup.
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Kort nyt
Stikprøve i Holstebro: Detailbutikker sælger smertestillende til unge

Foto: Colourbox

Det er fortsat nemt for unge at købe smertestillende medicin i detailhandlen.
Siden 2011 har detailbutikker ikke måttet sælge smertestillende
medicin til unge under 18 år, men
det gør de, viser en stikprøveundersøgelse af Dagbladet HolstebroStruer. To ud af tre steder kunne en
14- årig testperson købe Panodil
Zapp, Kodimagnyl, Pamol eller Ipren.
Bekymrende, siger Annette Byrholt Hansen, sektionsleder i Inspektionen hos Lægemiddelstyrelsen.
”Det overrasker mig meget, at
hun er så ung og alligevel får lov
til at købe hovedpinepiller. Det er
ikke i orden. Vi er godt klar over,
at det kan være svært at gennemskue folks alder. Men det her virker jo som om, man overhovedet
ikke er opmærksom på reglerne,”
siger Annette Hansen.

Den unge piges lette adgang til
medicin sker til trods for, at reglerne for salg af hovedpinepiller
uden for apotekerne er blevet
strammet flere gange, og selv om
der de seneste år har været stort
fokus på pilleselvmord.
“Jeg mener, at politikerne skal
genoverveje. Det er på tide, at vi
gør som i Sverige, hvor man helt
har fjernet de svage smertestillende lægemidler igen fra detailhandelen,” siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening til Dagbladet HolstebroStruer.

Hun peger på, at det ikke alene
handler om risikoen for, at teenagere køber ind til et selvmord. De
risikerer også uforvarende at komme til at skade deres helbred ved
forkert brug af pillerne.
”Der kan være meget alvorlige
bivirkninger ved paracetamol, idet
der ikke er så langt fra den dosis,
der er virksom, til den, der kan
være ødelæggende.” Det onde ved
paracetamol er, at den eventuelt
går ind og ødelægger leveren. Paracetamol er et potent lægemiddel,” advarer formanden.

Få forsikring for alle pengene

… og overskuddet tilbage!

Hos GF Pharma guider vi dig til den rigtige forsikring
– jo færre skader, jo større overskud.
Kig forbi eller ring 70 20 05 47, og få et uforpligtende tilbud.
GF Pharma • www.gf-pharma.dk • Strandvejen 59 • 2100 København Ø
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Godt vi har apoteket.
Vi hjælper dig med at kvitte cigaretterne.
Start på apoteket.dk/rygestop
eller hent den gratis app e-kvit med det samme.

Afs: Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1260 København K

Hvis du vil stoppe,
skal du vide, hvor du skal starte.

