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Microlax® (Natriumcitrat og natriumlaurylsulfoacetat)
Indikationer: Obstipation. Tarmtømning før operation, proktoskopi eller røntgenundersøgelse. Dosering: Voksne og børn: 1 tube (5 ml) appliceres rektalt ca.
15 minutter før, eﬀekt ønskes. Bør anvendes med forsigtighed til børn under 3 år. Se vejledning i produktresumé. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for
indholdsstoﬀer. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til patienter, som lider af blødende eller smertende hæmorroider, inﬂammatoriske
tarmsygdomme eller akutte gastrointestinale tilfælde. Årsagen til obstipationen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia. Ved overdreven
anvendelse kan der opstå diaré og væsketab, som bør behandles symptomatisk. Hyppig eller gentagen brug af et aﬀøringsmiddel i mere end en uge kan
medføre afhængighed. Ved blødning fra endetarmen eller manglende tarmbevægelse efter brug af et aﬀøringsmiddel kan årsagen være af alvorlig karakter. I
sådanne tilfælde bør behandlingen ophøre. Microlax bør kun anvendes dagligt i korte perioder. Kan anvendes til børn under 3 efter samråd med læge. Risiko for
intestinal nekrose ved samtidig administration af sorbitol og natriumpolystyren-sulfonat (oral / rektal administration). Graviditet og amning: Kan anvendes efter
samråd med læge. Bivirkninger: Følgende bivirkninger er rapporteret med frekvensen “ukendt”: mavesmerter, tynd aﬀøring, ubehag og svien ved endetarmen
samt overfølsomhedsreaktioner (general hudreaktion med eller uden blodtryksfald eller åndedrætsbesvær). Lægemiddelform: Rektalvæske, opløsning,
enkeltdosisbeholder. 90 mg/ml Natriumcitrat og 9 mg/ml natriumlaurylsulfoacetat. Udlevering: HF. Pakninger: 4 stk., 12 stk., 50 stk. Forkortet produktinformation
er omskrevet, men baseret på det fuldstændige produktresumé, som kan rekvireres på www.produktresume.dk eller hos McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej
133, 3460 Birkerød, tlf.: 70 20 52 12. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling med-info-dk@its.jnj.com. Juli 2016.
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Apotekerne kan
forebygge medicinfejl
Medicinrelaterede problemer er årsagen til 10 dødsfald om dagen. Medicinfejl op
står ofte hos ældre patienter, der bruger flere slags medicin. Op mod 40 procent af
alle indlæggelser af ældre på medicinske afdelinger er medicinrelaterede. Halvdelen
af dem kan forebygges. Det er et fælles ansvar. Derfor er det vigtigt, at hele sund
hedsvæsenet samarbejder på tværs af faggrupper for at forebygge medicinfejl.
Undersøgelser viser, at apotekets kontrol af recepter forhindrer i snit syv indlæggel
ser. Derudover er vi med til at opfange fejl i medicineringen gennem vores faglige
rådgivning.
En af måderne, hvorpå man kan forebygge yderligere medicinfejl, er ved at lade
apotekspersonale spille en større rolle i medicineringsprocessen. Alle landets apote
ker har et personale med en lægemiddelfaglig uddannelse. Med apotekets høje fag
lighed er det oplagt at inddrage apotekerne flere steder i kommunernes og regioner
nes forebyggelsesarbejde. Det kan fx være via medicingennemgange. Ved en medi
cingennemgang vurderer en apoteksfarmaceut medicinen for den enkelte borger:
om den medicinske behandling er hensigtsmæssig, om der er problemer med bi
virkninger, og om medicinen bruges korrekt og sikkert. Farmaceuten videreformid
ler til den ansvarlige læge, som kan gennemføre eventuelle ændringer i borgerens
medicinering.
Men apoteket rummer et endnu større potentiale i kraft af vores brede kontaktflade.
Apoteket møder 94 procent af danskerne årligt. Dermed er apoteket i kontakt med
borgere, der kan være svære at nå ud til for kommuner og regioner. Vi kan derfor
være med til at informere borgere om kommunens forebyggende tilbud fx rygestop
eller rehabilitering. Disse samarbejder mellem kommune og apoteker findes allere
de flere steder i landet. Og med stor succes. I sidste nummer af Farmaci kunne vi
blandt andet fortælle om et forebyggelsesprojekt imellem fem kommuner og fem
apoteker. Formålet var at give borgere hurtigere og mere effektiv adgang til de rigti
ge sundhedstilbud. Begge parter har haft glæde af samarbejdet, da deres tilbud har
nået ud til borgere, som ellers ikke ville have henvendt sig.
Jeg opfordrer derfor kommuner og regioner til at tænke apoteket ind som en inte
greret del af deres forebyggelsesarbejde. Vi har kompetencerne, og med knap 450
apoteker fordelt over store og små byer i hele landet har vi i høj grad også tilgænge
ligheden.

Anne Kahns
Formand for Danmarks
Apotekerforening
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Ny foreningsstrategi til
På generalforsamlingen stillede bestyrelsen
forslag om at vedtage en intern forenings

De seks pejlemærker:

strategi. Strategien er udformet på bag

1. Fokusering af foreningens aktiviteter
2. Styrkelse af sektorens faglige kompetenceniveau
3. Vækst gennem nye markedsmuligheder
4. Én stand – fælles ansvar
5. Sammenhængskraft gennem medlemsinvolvering
6. Organisatorisk og økonomisk gennemsigtighed

grund af medlemsdebat i det foregående år
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

S

nart kan Danmarks Apotekerforening få sin
første interne foreningsstrategi nogensinde.
Bestyrelsen har lavet et forslag til strategi, som apo
tekerne skal stemme om til urafstemningen. Stem
merne bliver talt op den 11. juni, efter at dette blad
er sendt til tryk.
”Bestyrelsens udgangspunkt for at formulere en
foreningsstrategi er, at vi ønsker en solid, professio
nel og slagkraftig organisation, der kan levere gode
ydelser og resultater af stor værdi for medlemmerne
i foreningen,” sagde Anne Kahns, formand for Dan
marks Apotekerforening, på generalforsamlingen.
Den nye foreningsstrategi ”Apotekerforeningen –
tættere på hinanden” sætter mål og retning for,
hvordan Danmarks Apotekerforening skal udvikle
sig i de kommende år. Strategien skal supplere den
eksisterende sektorstrategi ”Apoteket – tættere på
dig”.

Seks pejlemærker danner rammerne
Strategien består af seks pejlemærker, som sætter
retningen for foreningens udvikling. Derud
over indeholder strategien et fælles ver
densbillede og en række initiativer, der
understøtter de enkelte pejlemærker.
Strategien består desuden af et værdi
sæt, der udtrykker, hvordan foreningen
ser sig selv og opfattes af medlemmerne.
”Værdierne skal kendetegne foreningen
og være styrende for foreningens adfærd
over for medlemmerne. De gælder i dia
logen mellem bestyrelsen og medlemmer og
i relationen mellem sekretariatet og medlem

Værdisæt:
• Professionel
• Effektiv
• Nytænkende
• Transparent
• Imødekommende

merne. Og de gælder også, når medlemmer optræ
der med ’foreningskasketten’ på,” sagde formanden.
”Vi forestiller os i bestyrelsen, at verdensbilledet,
værdierne og pejlemærkerne har en holdbarhed på
flere år, mens de konkrete initiativer har en varierende levetid alt efter deres karakter,” sagde forman
den på generalforsamlingen.

Undervejs i et år
Strategien har været undervejs i et år, siden general
forsamlingen i maj 2017.
At bruge et år på en strategi kan virke som lang
tid, og på generalforsamlingen udtrykte formanden

Bestyrelsens forslag
til foreningsstrategi.
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afstemning

”

Vi forestiller os i bestyrelsen, at verdensbilledet, værdierne og
pejlemærkerne har en holdbarhed på flere år, mens de konkrete
initiativer har en varierende levetid alt efter deres karakter.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

da også forståelse for de apotekere, der efterspurgte
en hurtigere eksekvering af strategien. Hun point
erede dog, at inddragelse af apotekerne i strategipro
cessen vejede endnu tungere end tempoet.
”Bestyrelsen vil også gerne have tempo, men vi ser
det samtidig som en stor værdi, at vi tager sådanne
beslutninger i fællesskab med respekt for den brede
inddragelse og vores formelle beslutningsprocedu
rer. For en del af processen har i meget høj grad væ
ret at drøfte, hvad vi skal være fælles om. Om der er
indsatser, som vi tidligere har været fælles om, som
ikke længere har den brede relevans,” sagde hun.
Efter sidste års generalforsamling blev der foreta
get undersøgelser i foreningen af medlemstilfreds

heden, lobbyindsatsen og presseindsatsen. På bag
grund af disse debatterede medlemmerne på Apo
tekerkonferencen i november 2017, hvordan Apote
kerforeningen skulle udvikles som en stærk
brancheorganisation. Her blev medlemmerne enige
om et fælles verdensbillede. Samme verdensbillede
er med i den nye foreningsstrategi. De mange input
fra konferencen udgjorde bestyrelsens grundlag for
at lave et udkast til ny intern foreningsstrategi, der
blev drøftet på hovedmøderne og senest på Strategi
dagen i Vejle den 25. april.
Såfremt den interne foreningsstrategi bliver ved
taget, træder nye initiativer allerede i kraft senere i
>
år.
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Én stand – fælles retningslinjer
Klare retningslinjer er på vej for, hvordan
Apotekerforeningen håndterer mistanke
om brud på regler i sektoren

tanke om ulovlig adfærd. I forbindelse med pejle
mærket bliver foreningens love og vedtægter samt
adfærdskodeks tilpasset, så de afspejler apotekernes
nye virkelighed, og så det enkelte medlems rettig
heder og forpligtelser er tydeliggjorte.

Af Karoline Persdatter Gotfredsen

D

en nye foreningsstrategi, der er sat til uraf
stemning, indeholder seks pejlemærker, der
skal bruges som kompas for foreningen. Blandt de
seks er pejlemærket ’Én stand – fælles ansvar’, som
bebuder dels retningslinjer for, hvordan foreningen
bør handle, i tilfælde af at regler ikke overholdes i
sektoren, og dels opdatering af adfærdskodeks samt
love i foreningen.
Behovet for pejlemærket er opstået, efter at den
nye apotekerlov fra 2015 trådte i kraft, hvor ramme
vilkår i sektoren blev ændret og gjorde forskellen
mellem apotekerne større.
For at sikre fair konkurrencevilkår for alle apote
ker skal reglerne efterleves af alle i sektoren. Derfor
vil foreningen udvikle klare retningslinjer for for
eningens håndtering af situationer, hvor der er mis

Situationsbestemte sanktioner
Hvordan foreningen håndterer det, når en apoteker
træder ved siden af, vil afhænge af overtrædelsens
karakter, og om det er en enkeltstående eller genta
gen overtrædelse. Er der fx tale om mistanke om
brud på helt grundlæggende principper og regler for
sektorens virke, vil foreningen og bestyrelsen lægge
pres dels på myndighederne for at gribe ind og dels
på det pågældende medlem for at rette ind. Er der
derimod tale om mindre overtrædelser, fx med hen
syn til åbningstider, vil foreningen i første omgang
blot gøre medlemmet opmærksom på brud på reg
lerne. Uanset overtrædelsens karakter vil medlem
met altid blive hørt først af foreningen.
De præcise retningslinjer vil blive udarbejdet af
bestyrelsen, så snart den interne foreningsstrategi
vedtages.

Politik for håndtering af regelbrud

Bestyrelsens forslag fra Strategidagen 2018 til, hvordan foreningen vil håndtere overtrædelse af regler blandt apotekere.
De endelige retningslinjer er ikke fastlagt endnu.

>
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Apotekerne har gode kort på
Et begivenhedsrigt og skelsættende for
eningsår er omme. Apotekerne har i det
forgangne år bevæget sig langt, både in
ternt og eksternt. Sådan lød det i bestyr
elsens beretning på årets generalforsamling
Af Louise Dissing Schiøtt

P

å generalforsamlingen den 17. maj fremlagde
Anne Kahns, formand for Danmarks Apote
kerforening, bestyrelsens beretning. Her kaldte hun
det forgangne foreningsår ”et skelsættende år i ud
viklingen af den danske apotekssektor.”

Gode resultater trods
nye regler og opgaver
Bestyrelsen kunne berette om et år med gode resul
tater. Et af årets vigtige resultater var bruttoavance

aftalen. Anne Kahns fortalte om en lang og kompli
ceret forhandlingsproces, der heldigvis mundede ud
i en aftale med banebrydende resultater for apote
kerne.
”Vi har fået en bruttoavanceaftale, som er et gen
nembrud i forhold til at få et større ansvar i sund
hedsvæsenet, og hvor økonomien også hænger
sammen. Vi skal gennem medicinsamtaler hjælpe
kronikere med at blive mere kompliante. Vi skal til
byde genudlevering af medicin til faste medicinbru
gere og visitere til dosisdispensering med tilskud,”
sagde Anne Kahns.
Formanden lagde vægt på, at de nye opgaver vil
styrke apotekernes forretning og økonomi, og at det
nye ansvar kan åbne for endnu flere opgaver i frem
tiden. Men hun betonede samtidig, at disse mulig
heder kan blive tabt på gulvet, hvis apotekerne ikke
løser de nye opgaver tilfredsstillende.
Formanden fortalte også om en række af årets an
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hånden efter skelsættende år
dre resultater. Blandt andet er andelen af borgere,
som tog imod tilbuddet om en medicinsamtale,
steget fra 20 til 33 procent i løbet af 2017. Også i
forhold til medicingennemgang ser det lyst ud. 28
apoteker i Region Syddanmark har gennemført 993
medicingennemgange i det projekt, der var sat pen
ge af til i den forrige bruttoavanceaftale.
”Det er alt sammen resultater, vi skal være stolte
af. Og det er vel at mærke resultater, vi har opnået,
samtidig med at vi på meget kort tid har skullet ind
rette os efter mange nye regler og påtage os nye op
gaver. Her tænker jeg på nye receptregler, nye regler
for selvvalg, ny vagtordning og sågar en ny canna
bisforsøgsordning. For slet ikke at nævne den ny
persondataforordning, som træder i kraft om en
uge,” sagde Anne Kahns.

”

Inddragelse og engagement

et stærkt fællesskab og en stærk

En af de helt store opgaver i foreningen i løbet af
året har været udviklingen af en ny intern for
eningsstrategi, som er til afstemning. Bestyrelsen
har på baggrund af medlemsdebat på Apotekerkon
ferencen, hovedmøder og en strategidag i Vejle ud
formet et forslag til intern strategi for foreningen.
”Vi har set hinanden i øjnene og konstateret, at
der – vores indbyrdes forskelle til trods – fortsat er
brug for et stærkt fællesskab og en stærk forening. I
kraft af den proces, vi sammen har været igennem i
det forløbne år, går vi styrket de kommende års ud
fordringer i møde,” sagde Anne Kahns om udviklin
gen af den interne foreningsstrategi.

forening. I kraft af den proces, vi

Synlighed om apotekernes arbejde
Bestyrelsen har det forgangne år haft fokus på at
skabe større synlighed om apotekernes gode arbej
de.
”Jo bedre synlighed, vi skaber om apotekerne og
om, hvordan vi gør en forskel for den enkelte, jo
mere styrker vi opbakningen til apotekerne,” sagde
Anne Kahns.
Det har foreningen arbejdet på ved at opruste di
gitalt med et nyt apoteket.dk samt et øget fokus på
Facebook og Twitter. Derudover er der arbejdet med

Vi har set hinanden i øjnene og

konstateret, at der – vores indbyrdes
forskelle til trods – fortsat er brug for

sammen har været igennem i det
forløbne år, går vi styrket de kom
mende års udfordringer i møde.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

synligheden gennem de faglige kampagner, som de
fleste apoteker bakker op om.
Konklusionen i bestyrelsens beretning er, at for
eningsåret 2017/2018 har været overvejende posi
tivt for Apotekerforeningen, og at udsigterne for det
kommende år er lyse.
”Vi har ramt hovedet på sømmet i forbindelse
med de udfordringer, vi har stået overfor. Det bety
der ikke, at vi lever i en verden uden udfordringer
nu. Langt fra. Men det betyder, at vi har rigtig gode
kort på hånden til at håndtere udfordringerne. Vi
kan – hvis vi spiller vores hånd rigtigt – styrke vores
forretning og styrke vores position i sundhedsvæse
net på samme tid,” sagde Anne Kahns.

>
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Apotekerne får flere muligheder
for at gøre, hvad de gør bedst
En ny række spændende opgaver venter
apotekerne. Det kommende år vil bestyrel
sen arbejde på at få virkeliggjort en stribe
planer, som nu ligger på skriveborde rundt
om i styrelser, hos ministeren og forening
en selv. Det fortalte formand Anne Kahns i
sin tale om bestyrelsens planer

Af Jesper Benzon Jørgsholm

”

Som formand er mit vigtigste mål, at vi apo
tekere i endnu højere grad skal have mulig
hed for at gøre det, vi er bedst til, og vi skal samti
dig kunne leve af det,” sagde Anne Kahns, formand
i Danmarks Apotekerforening, i sin tale om besty
relsens planer for det kommende år.
Budskabet viser, at det nu er tid til at kigge fremad
efter et på mange måder begivenhedsrigt og skel
sættende år for sektoren. Ny vagtordning, selvvalg
af håndkøbsmedicin – også i detailbutikker – og
hårde bruttoavanceforhandlinger er bare nogle ek
sempler på den nye virkelighed, apotekerne skal
agere i.
Helt central for at ruste Apotekerforeningen til
morgendagens udfordringer er den foreningsstrate
gi, som er beskrevet andetsteds i denne udgave af
Farmaci. Strategien skal skabe grundlaget for at føre
resultaterne fra den omtalte bruttoavanceaftale ud i
livet.

Masser af nye ydelser på apotekerne
Et af resultaterne af aftalen er de nye medicinsamta
ler for ikke-kompliante kronikere, som apotekerne
har skullet tilbyde siden 15. april.
”Vi skal hjælpe kroniske medicinbrugere, der har
svært ved at bruge deres medicin rigtigt. Vi skal give
dem viden og hjælpe dem tilbage på sporet med go
de medicinvaner og hjælp til håndtering af deres
medicin. Vi kan her gøre en reel forskel, fordi vi

ved, at rigtig mange medicinbrugere ikke bruger de
res medicin korrekt. Og derigennem skaber vi værdi
for sundhedssektoren,” sagde Anne Kahns.
Der er store ambitioner for de nye medicinsamta
ler. Sektoren skal levere 7.000 samtaler i år, 28.500
næste år og mindst 32.000 om året fra 2020. Men
den nye ydelse, compliancesamtalen, må ikke gå ud
over den fremgang, der er for den eksisterende ydel
se, medicinsamtale med nye kronikere. ”Det er to
forskellige ydelser til to forskellige målgrupper,” un
derstregede formanden.
Andre nye ydelser er også aftalt i bruttoavanceaf
talen og er på tegnebrættet. En af dem er, at apote
kerne skal kunne tilbyde genudlevering af visse re
ceptpligtige lægemidler til patienter i stabil behand
ling. Myndighederne er i samarbejde med Apoteker
foreningen ved at fastlægge vilkårene for ordningen
og forberede lovforslaget, som vil blive fremsat i ef

”

Vi skal hjælpe kroniske medicin

brugere, der har svært ved at bruge
deres medicin rigtigt. Vi skal give dem
viden og hjælpe dem tilbage på sporet
med gode medicinvaner og hjælp til
håndtering af deres medicin.”

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening
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teråret. En anden kommende ydelse, som drøftes, er
muligheden for, at apotekerne kan få lov at udleve
re medicin til visse patienter, der er i sygehusbe
handling, men som ikke er indlagt.
”Det sætter alt sammen en tyk streg under, at apo
tekerne er – og skal være – en uundværlig del af et
sammenhængende sundhedsvæsen. Mere end no
gensinde er det derfor afgørende, at vi fastholder en
vedvarende høj kvalitet og et højt kompetenceni
veau for vores medarbejdere,” sagde Anne Kahns.

Opkvalificering og digitalisering
skal fremtidssikre sektoren
Netop derfor er det da også vigtigt for bestyrelsen at
få opkvalificeret apotekernes personale i den kom
mende tid. Flere af de nye sundhedsydelser kommer
til at kræve uddannelsestilbud til apotekets farma
ceuter, så de kan få de opgavespecifikke autorisatio
ner, som vil være påkrævet til de enkelte ydelser.
Men det bliver også en prioritet at få sat skub i digi
taliseringen af sektoren. Både med foreningens
kommende APO-ledernet, som bliver apotekernes
digitale livline inden for HR, personalejura og for
retningsudvikling, og med ibrugtagningen af det
fælles medicinkort, FMK.
”Når vi står her igen næste år, vil vi alle have
ibrugtaget FMK direkte fra apotekssystemet. Vi vil
have direkte onlineadgang til receptoplysninger i
FMK, og vi vil kunne slå op i medicinkortet og deri
gennem kunne styrke vores rådgivning og få et
grundlag for at levere de nye ydelser som medicin
samtaler og genudlevering,” forudså Anne Kahns.
Selvom den kommende tid bliver fyldt med spæn
dende nye tiltag, er apotekernes økonomi stadig un
der pres, understregede formanden. Så hun er be
stemt ikke færdig med at diskutere økonomi med
myndighederne:
”Vi har med ministeriet aftalt en evaluering af
den økonomiske regulering af apotekerne. Den skal
bruges til at få en dialog om problemerne i regule
ringen, ikke mindst at salget af frihandelsvarer for

”

Hvem er det, der skal være

ens efterfølger, hvordan sikrer
man sig bedst, at noget, man har
bygget op, bliver afleveret på den
gode måde. I dag er man jo totalt
sat uden for indflydelse.”
Apoteker Ute Pørksen, Ballerup Apotek

trænger lægemiddelavancen. Men her og nu står vi
ikke desto mindre med mange redskaber til både at
skabe en bedre stabilitet og en sundere økonomi,”
sagde Anne Kahns.
Talen førte til en enkelt opfordring til den kom
mende bestyrelse til at se på, om man sammen med
Lægemiddelstyrelsen kan lave en model, hvor den
afgående apoteker kan have lidt mere indflydelse på
udnævnelsen af sin efterfølger.
”Hvem er det, der skal være ens efterfølger, hvor
dan sikrer man sig bedst, at noget, man har bygget
op, bliver afleveret på den gode måde. I dag er man
jo totalt sat uden for indflydelse,” sagde apoteker
Ute Pørksen, Ballerup Apotek.
Formanden takkede for inputtet, understregede,
at bestyrelsen er i løbende dialog med myndighe
derne om apotekslovgivningen, og lovede at tage
>
opfordringen med i det videre arbejde i bestyrelsen.
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Generalforsamling 2018

Valg til bestyrelsen
Der var valg til tre pladser som medlem i
foreningens bestyrelse og tre pladser som
suppleant. Bestyrelsesmedlem Lars Kaarill
valgte ikke at genopstille efter sin valgpe
riode på tre år. Stemmerne afgives elektro
nisk efter bladets deadline

Jesper Benzon Jørgsholm

D

er kommer til at være kampvalg til både po
sterne som bestyrelsesmedlem og – suppleant
efter dette års generalforsamling.

Det stod klart, efter en stribe kandidater meldte sig
på banen til begge valg. Der er tre ledige poster som
henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant i den
kommende bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne Mi
chael Bobak og Jesper Gulev Larsen har valgt at gen
opstille, ligesom apotekerne Gitte Halberg Ander
sen, Rødding Apotek, Mads Haaning, Sorø Apotek
og Lars Lundager Walmar, Hadsund Apotek meldte
sig som kandidater. Alle fem stillede op som besty
relsesmedlem, subsidiært som suppleant.
Desuden stillede Anja Claudia Hoffmann, Rudkø
bing Apotek og Trine Frost Hansen, Nykøbing Apo
tek op udelukkende som suppleant til bestyrelsen.
Her kan du læse små udpluk fra kandidaternes taler.

Kandidater til bestyrelsen
Gitte Halberg Andersen,
Rødding Apotek
”Jeg vil fortsætte det arbejde, som er
igangsat, så vi bliver det naturlige valg
for Danmarks befolkning. Det sted,
man går hen, inden man går til lægen.
Dem, som løser de forebyggende opgaver og enkle
behandlinger som øjenbetændelse, blærebetændelse
og genudleveringer.
Men for at vi kan gøre de her ting, så skal der væ
re styr på vores økonomi. For at jeg, som selvstæn
dig erhvervsdrivende, kan have styr på min økono
mi, så skal der være styr på vores lønudgifter.
Lønafgiften består af 24 punkter, og vores lønsy
stem er skruet så uoverskueligt sammen, med diver
se kasser og overenskomstaftaler, at det er umuligt
at sige noget fornuftigt om.
Jeg vil spare hver en krone i lønafgifter i bidrag til
DA til at ansætte personale, så vi også er her i mor
gen.”
Michael Bobak, Langeskov Apotek
”Mit budskab nu er, at jeg gerne vil fortsætte med
mit bidrag i bestyrelsens arbejde med at styre vores
sektor fremad og i den retning, som de fleste af os
gere vil have det. Og det vil jeg gøre ved at bidrage,

ved at stille spørgsmål, ved at tage an
svar, ved at være kritisk og konstruk
tiv, ved at undre mig.
Og til sidst et budskab, som jeg fang
ede fra min tale fra tre år siden. Et bud
skab til landapotekerne og andre med
forsendelse: Jo, jeg er rigtig stolt af det nye gebyr,
som jeg synes er en sejr for fornuften – og jeg håber,
I er enige.”
Mads Haaning, Sorø Apotek
”Vi har behov for at udvikle løsninger,
som kan give os overblik over vores
nøgletal i vores hverdag. Gode folk i
Apotekerforeningen er inde på noget
af det rigtige, når de udvikler de her
dash boards, hvor vi hurtigt kan gå ind og skabe et
overblik over nøgletal. Det synes jeg, vi skal have
mere af.
Foreningen og bestyrelsen skal også evne at se ind
i krystalkuglen. Hvor er vi om to år, hvor er vi om
fem år. Den økonomiske situation, den er alvorlig.
Og derfor skal vi også i bestyrelsen, i Apotekerfor
eningen lægge et vedvarende pres på ministeriet for
at sikre os nogle forhold, som vi kan være tilfredse
med i fremtiden.
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Vi skal styrke vores fællesskab og vores brand fort
sat, og vi skal sammen stå imod de eksterne trusler,
der kan komme udefra.”
Jesper Gulev Larsen,
København Steno Apotek
”Jeg vil gerne fremhæve der, hvor jeg
virkelig synes, at vi rykker frem, og
som jeg gerne vil være bannerfører
for.
Og det er lige præcis at udvikle vores fællesskab,
komme mere og bedre i dialog med jer som medlem
mer, der hvor I er, klart øge gennemsigtigheden i vo
res måde at løse opgaverne på, og så vil jeg engagere
jer, så indflydelsen bliver mere direkte. Arbejde vid
ere af den vej, hvor bestyrelsesmedlemmerne kom
mer lidt mere frem på podiet, bliver mere synlige og
kommer tættere på medlemmerne i forskellige sam
menhænge. Det synes jeg, virker godt, og det forkor
ter afstanden til bestyrelsen. Det er vigtigt begge ve
je, at vi får øget dialogen, så bestyrelsen tidligere får
input, så vi kan korrigere, hvis vi er på vej ud af en

forkert tangent, og dels får vi input på, hvad der rør
sig omkring i apotekerland.”
Lars Lundager Walmar,
Hadsund Apotek
”Hvorfor er det, at vi man kun har en
farmakonomskole, som ligger lige
nord for København, når der tydelig
vis er brug for mindst to?
Farmakon kan jo ikke klare det, og det har de ikke
kunnet længe.
Vi skal have et endeligt opgør med bruttoavan
cen, som sikrer en fast lægemiddelavance, så hver
enkelt apoteker nogenlunde ved, hvad der er at dri
ve apotek for længere end seks måneder ud i fremti
den.
Og vi skal have en tilpasning af sekretariat og di
rektion, så det svarer til det aktuelle antal medlem
mer og de forventede indtægter i fremtiden.
Det vil sikre, at foreningen – også om tyve år –
kan varetage vores faglige og politiske interesser på
en god måde og med tilstrækkelig styrke.”

Kandidater til suppleantposterne
Trine Frost Hansen,
Nykøbing Apotek
”Ja, vi skal være faglige. Det er vores
eksistensgrundlag. Men der skal være
økonomi i det, og vi skal og bør lede
vores apoteker på en god og fornuftig
måde.
Det, der er afgørende for apotekernes fremtid, det
er, at vi skal stå sammen, og at vi alle sammen følg
er den lovgivning, vi er underlagt, og at vi efterlever
vores fælles strategi.
Måden at gøre det på, er at få medlemmerne på
banen, de skal have indflydelse, og det skal give me
ning at engagere sig.”

Anja Claudia Hoffmann,
Rudkøbing Apotek
”Jeg synes, jeg har det bedste job i ver
den, og det vil jeg gerne blive ved med
at have. Og for at kunne have det, så
er det vigtigt, at jeg har en stærk for
ening bag mig, som kan hjælpe mig med at beholde
det her job og udvikle på det i en spændende og
faglig, solidt funderet, retning.
Så jeg står ikke her med en eller anden mærkesag
– egentlig så vil jeg bare gerne tilbyde mine kræfter
og mine evner.
Jeg synes, det er blevet meget tydeligt, at der er så
meget mere, der samler os, end der skiller os ad. Og
det vil jeg gerne fortsat have fokus på. Jeg tror, man
kommer længst med åbenhed og ærlighed, og det er
også på den måde, man får de mest loyale medlem
n
mer.”
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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™
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Rekrutteringsgrundlaget for
farmakonomuddannelsen skal styrkes
– Men løsningen er at videreudvikle den
nuværende form på uddannelsen – ikke at
ændre den til en professionsbachelor,
mener flere aktører
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

I

sidste nummer af Farmaci omtalte redaktionen
den aktuelle debat om farmakonomuddannel
sen. Farmakonomforeningen har i den seneste tid
udtalt sig kritisk om farmakonomuddannelsen og
har i den forbindelse afholdt møder med blandt an
dre sundhedsministeren om uddannelsen.
En af de personer, der har deltaget i debatten, er
Peter Schjørring-Thyssen, apoteker på Køge Apotek.
Han lægger først og fremmest vægt på apotekernes
mulighed for rekruttering og fastholdelse.
”Farmakonomuddannelsen bør gå i en retning, så
der er et rekrutteringsgrundlag for de aftagere, som

uddannelsen er tiltænkt, primært de private apote
ker. Med et godt rekrutteringsgrundlag kan vi få de
rigtige unge mennesker ind i vores system og samti
dig have mulighed for at fastholde dem i vores sek
tor gennem rimelige løn- og ansættelsesvilkår og
herunder mulighed for relevant apoteksfaglig og le
delsesmæssig efter- og videreuddannelse. Det mener
jeg skal ske gennem nogle relevante og brede efter
uddannelsesmuligheder og mulighed for kompeten
cegivende videreuddannelse,” siger Peter Schjør
ring-Thyssen.
Formand for Pharmakon Jesper Gulev Larsen gi
ver Peter Schjørring-Thyssen ret i, at rekrutterings
grundlaget bør styrkes for at tiltrække flere dygtige
unge til uddannelsen og for at fastholde farmako
nomer på apotekerne. Midlet dertil er at gøre ud
dannelsen mere attraktiv, mener Jesper Gulev.
”Vi arbejder på at gennemføre forskellige tiltag for
at gøre uddannelsen endnu mere attraktiv. Vi forsø
ger blandt andet at gøre det muligt at få en studie
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tidskompensation helt eller delvist for studieophol
nomuddannelsen være en professionsbachelor in
det på farmacistudiet på Københavns Universitet,
den for det offentlige uddannelsessystem. Det frem
for de farmakonomer, der ønsker at gå den vej,” si
går af en artikel fra marts måned i foreningens med
ger Jesper Gulev Larsen og fortsætter:
lemsblad. Men det er ikke nødvendigvis den rigtige
”En overbygning på farmakonomuddannelsen
løsning, siger Jesper Gulev Larsen.
kan også bidrage til at gøre uddannelsen
”Vi har ikke tænkt os at lave om på elev
mere attraktiv. Her vil eleven kunne spe
uddannelsen. Hvis vi lader farmakonomer
cialisere sig i retning af fx klinik- eller
blive uddannet på professionshøjskoler
apotekspraktik. Det kræver dog, at myn
Farmakonomer rundtomkring, mister vi den lokale for
dighederne akkrediterer uddannelsen.”
ankring på apotekerne.”
Ifølge Jesper Gulev Larsen bør uddan
Anne Kahns deler Jesper Gulev Larsens
nelsen desuden tilpasses, så den afspejler
synspunkt. Ifølge Apotekerforeningens
aftagernes behov med hensyn til uddannel
formand vil en professionsbachelor skade re
sen.
krutteringsgrundlaget på apotekerne.
”Vi er opmærksomme på, at farmakonomerne bli
”Det vil uden tvivl gøre det vanskeligere for apo
ver ansat mange forskellige steder. Derfor har vi og
tekerne at rekruttere de rigtige kandidater. Mange
så besluttet at lave et advisoryboard på uddannel
nyuddannede vælger jo at blive på det apotek, de
sen, hvor vi kan bringe aftagerne tættere på os og få
var tilknyttet under uddannelsen,” siger hun og til
deres input til, hvad de synes er vigtigt, at vi har
føjer:
med i uddannelsen. Det gælder apoteker, sygehuse,
”Det er desuden vigtigt, at uddannelsens faglige
medicinalindustrien og måske også kommuner,” si
niveau matcher arbejdsmarkedets behov. Hvis ud
ger han.
dannelsens faglige niveau er for højt, risikerer vi, at
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerfor
en stor gruppe af farmakonomer bliver skuffede,
ening, mener også, at man kan gøre mere for at
hvis niveauet er lavere, når de bliver ansat efter ud
styrke rekrutteringsgrundlaget, men fremhæver
dannelsen.”
samtidig uddannelsens nuværende høje kvaliteter.
For Peter Schjørring-Thyssen er det heller ikke af
”Som farmakonomelev får man blandt andet løn
gørende, at det bliver en professionsbachelor.
under uddannelsen og lokal forankring på et apo
”Det er ikke afgørende for mig, om man kalder
tek, og så får man gratis ophold, mad og skolemate
det en professionsbachelor, en akademifarmako
rialer, når man har undervisning på Pharmakon. De
nom eller en farmakonom uddannet på Pharma
vilkår ser man ikke i det offentlige uddannelsessy
kon. Jeg vil bare gerne have, at rekrutteringsgrund
stem. Derudover har farmakonomeleverne stort set
laget er så stort og bredt som muligt blandt dem,
jobgaranti.”
der søger uddannelsen. Og jeg vil gerne have, at så
mange som muligt af dem, vi uddanner på apote
Professionsbachelor er ikke løsningen
kerne, bliver i apotekssektoren.”
Farmakonomuddannelsen som professionsbachelor
Nye beregninger viser, at 60 procent af de færdige
har været et af temaerne i den verserende debat.
farmakonomer stadig er på apotek 10 år efter deres
Står det til Farmakonomforeningen, bør farmako
første ansættelse. n

”

Vi har ikke tænkt os at lave om på elevuddannelsen.

Hvis vi lader farmakonomer blive uddannet på
professionshøjskoler rundtomkring, mister vi den
lokale forankring på apotekerne.”

Jesper Gulev Larsen, formand for Pharmakon

19

20

FARMACI 06 | JUNI 2018 | FARMAKONOMER

Farmakonomer baner vejen
En del siger ja. Andre er umiddelbart
afvisende, når farmakonom Margit Laursen
tilbyder en medicinsamtale, men halvdelen
af de skeptiske skifter mening. Til gavn for
helbredet – og til farmakonomens glæde
Af Lotte Edberg Loveless

”

”Jeg kan godt lide rollen som formidler. Der er
sket meget, siden jeg blev uddannet for 40 år siden.
Det er dejligt at vise kunderne, hvad det moderne
apotek også kan bruges til,” siger Margit Laursen.
Hun oplever ofte borgere, der på vej ud fra en me
dicinsamtale lige kommer omkring skranken og si
ger tak, fordi hun gjorde opmærksom på tilbuddet.
”Når de først har haft en god oplevelse, er de også
mere tilbøjelige til at henvende sig på apoteket,
hvis de er i tvivl om noget i forhold til deres be
handling.”

Medicinsamtalerne har et kæmpe potentiale.
Det er en stor faglig tilfredsstillelse, når en
kunde tager imod tilbuddet,” siger farmakonom
Personlig kontakt er afgørende
Margit Laursen fra Kolding Sønderbro Apotek.
Kolding Sønderbro Apoteks ledelse har siden
Medicinsamtalerne for nye kronikere blev
ordningens indførelse valgt at prioritere
indført på apotekerne i begyndelsen af
indsatsen højt. Apoteket har et internt
2016. Senest er ordningen i april i år
mål om, at én borger hver dag skal tage
blevet udvidet, så den nu også omfatter
Farmakonomer
imod en medicinsamtale.
borgere, der har været kronikere i mere
”Vores farmakonomer er altafgørende
end et år. Samtalerne skal hjælpe til go
for, at ydelsen er en succes hos os,” siger
de medicinvaner og give større forståelse
souschef Ulrik Hostrup Larsen.
for egen behandling.
”Hængte vi en plakat op med information om
Men de færreste borgere kender til tilbuddets
tilbuddet, ville den absolut ingen effekt have. Den
eksistens. Derfor ligger der en mission i at få det for
personlige kontakt betyder alt for rekrutteringen.
midlet til de relevante borgere. Når Margit Laursen
Kunderne oplever, at vi har noget at byde på og vil
introducerer muligheden for en samtale, er en del af
dem det godt,” siger Ulrik Hostrup Larsen.
kronikerne motiverede med det samme, mens andre
Succesen hviler også på en klart defineret rollefor
umiddelbart er afvisende.
deling: Farmakonomerne spotter kronikere med po
”Så siger jeg som regel, at ’var det mig, ville jeg
tentielt behov for en medicinsamtale og introduce
absolut sige ja tak’. Kunden kan tale med en farma
rer tilbuddet, mens farmaceuterne står for afviklin
ceut her og nu, det tager kun ti minutter – og ikke
gen af samtalerne. Samarbejdet mellem de to fag
mindst: Det er helt gratis! Omkring halvdelen om
grupper er meget dynamisk.
bestemmer sig og tager alligevel imod tilbuddet,”
”Vores farmakonomer er dygtige til at ’læse’ kun
fortæller hun.

”

Vores farmakonomer er altafgørende for, at ydelsen er en

succes hos os. Hængte vi en plakat op med information om
tilbuddet, ville den absolut ingen effekt have. Den personlige
kontakt betyder alt for rekrutteringen. Kunderne oplever, at vi
har noget at byde på og vil dem det godt.”

Ulrik Hostrup Larsen, souschef på Kolding Sønderbro Apotek
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for medicinsamtaler
Foto: Lene Esthave

”

Jeg kan godt lide rollen som formidler. Der er sket meget,

siden jeg blev uddannet for 40 år siden. Det er dejligt at vise
kunderne, hvad det moderne apotek også kan bruges til.”

Margit Laursen, farmakonom på Kolding Sønderbro Apotek

derne og rekruttere kandidater, og farmaceuterne er
fleksible og klar til at slippe, hvad de har i hænder
ne, for at gennemføre en samtale. Det handler om
at gribe øjeblikket, mens kunden er motiveret. Ellers
bliver det ikke til noget,” siger Ulrik Hostrup Larsen.

Naturlig del af betjeningen
Den udvidede ordning, der dækker alle kronikere, er
stadig helt ny, og Margit Laursen har endnu ikke til
budt medicinsamtaler til så mange af de ’gamle’
kronikere. Umiddelbart oplever hun en lidt større
modstand hos denne gruppe. De har været medici
neret gennem lang tid og føler måske, at de har styr
på behandlingen.
”Jeg føler egentlig ikke, jeg gør noget særligt, når
jeg rekrutterer kunder til samtalerne. Det handler
bare om lige at have kronikerne i baghovedet, når

folk kommer med en recept, og at få introduceret
tilbuddet til dem, der kan have behov,” siger Margit
Laursen. n

Medicinsamtaler
Apoteket tilbyder gratis medicinsamtaler til både
nye og ’gamle’ kronikere. En medicinsamtale med
borgere, der har fået diagnosticeret en kronisk syg
dom inden for seks måneder, har fokus på, at borge
ren kommer godt i gang med sin medicin og får
etableret gode medicinvaner. Med borgere, der har
haft en kronisk sygdom i mindst 12 måneder har
medicinsamtalen fokus på, hvilke udfordringer ved
kommende oplever med sin medicin og på hvordan
man kan rette op på det. Medicinsamtaler udføres af
en farmaceut.
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Farmakonom med fuld fart på
Hun er lige fyldt 25 år og er farmakonom,
filialleder og godt i gang med en diplomud
dannelse. Det ligner skarp karriereplanlæg
ning, men faktisk har Line Poulsen bare
grebet mulighederne undervejs
Af Lotte Edberg Loveless

”

Samtidig havde hun vagter på Nørresundby Apotek,
hvor hun er oplært.
”Studiet var enormt spændende. Men jeg følte ik
ke helt, det gav mening at tage så lang en uddan
nelse, når jeg ved at bygge oven på min farmako
nomuddannelse kunne opnå cirka samme jobmu
ligheder,” fortæller Line Poulsen, som allerede un
der sin uddannelse til farmakonom havde afskrevet
farmaceutuddannelsen af samme årsag.

Har du ambitioner, kan du nå rigtig langt
Frugtbar læring
med en farmakonomuddannelse.”
Efter et semester på universitetet kom Line Poulsen
Sådan lyder det fra aalborgensiske Line Poulsen.
tilbage på apoteket på fuld tid. Her bad apotekeren
Trods sin unge alder er den 25-årige farmakonom
hende byde ind med et område, hun gerne ville ha
allerede et glimrende bevis på netop den filosofi.
ve særligt fokus på i dagligdagen. Line Poulsen valg
Da hun lige efter gymnasiet søgte ind på farmako
te kvalitetsarbejdet, og i begyndelsen af 2016 blev
nomuddannelsen, var det egentlig tænkt som et
hun udnævnt som stedfortræder for apotekets sous
slags treårigt afklaringsforløb, hvor hun stille og ro
chef, som er hovedansvarlig for kvaliteten.
ligt kunne finde ud af, hvilken naturfaglig retning
”Timingen var perfekt, fordi vi skulle ak
hun efterfølgende skulle vælge på universite
krediteres i november. Der var mere end
tet.
rigeligt at se til, og det var en virkelig god
”Uddannelsens mix mellem skoleop
mulighed for at få fingrene i det hele.”
hold og arbejde passede mig godt. Jeg
Farmakonomer
Umiddelbart en stor mundfuld for en
kunne afprøve det sundhedsfaglige og
22-årig farmakonom, men Line Poulsen
samtidig få et solidt springbræt til en
var glad for udfordringen.
højere uddannelse. Fordi jeg fik elevløn,
”Jeg blev sendt på et opkvalificerende
kunne jeg oven i købet gemme alle mine
kursus og havde ingen kvaler i forhold til ansvar
SU-klip til universitet,” siger Line Poulsen.
et. Vores souschef er utrolig dygtig. Jeg har fået rig
Hun viste sig at trives over forventning i rollen
tig meget sparring og har lært en masse.”
som farmakonom, men havde stadig en målsætning
om at tage en højere uddannelse på sundhedsområ
Fuld støtte
det.
Da lederen af en af Nørresundby Apoteks tre filialer
Efter gennemført eksamen i sommeren 2015 star
sidste forår skulle på barsel, og stillingen skulle be
tede Line Poulsen derfor på studiet ’medicin med
sættes internt, var Line Poulsen heller ikke sen til at
industriel specialisering’ på Aalborg Universitet.

”

Uddannelsens mix mellem skoleophold og arbejde passede mig
godt. Jeg kunne afprøve det sundhedsfaglige og samtidig få et solidt
springbræt til en højere uddannelse. Fordi jeg fik elevløn, kunne jeg
oven i købet gemme alle mine SU-klip til universitet.”
Line Poulsen, farmakonom
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”

Jeg vidste, at der var risiko for, at nogen ville se lidt skævt til
min unge alder. Derfor var det vigtigt for mig at vide, at der var
opbakning at hente. Min kollega støttede mig ubetinget og mente
bestemt, jeg kunne klare opgaven. Hun stillede sig også til rådig
hed, hvis jeg skulle få spørgsmål undervejs.”

Line Poulsen, farmakonom

gribe chancen.
”Jeg tænkte, at det kunne være skægt at prøve.
Det var kun et halvt år, hvilket gjorde udfordringen
mere overskuelig. Jeg havde også en rigtig god bal
last med fra kvalitetsarbejdet.”
Før hun sprang ud på dybt vand, konsulterede Li
ne Poulsen dog en kollega, som leder en af de andre
filialer.
”Jeg vidste, at der var risiko for, at nogen ville se
lidt skævt til min unge alder. Derfor var det vigtigt
for mig at vide, at der var opbakning at hente. Min

kollega støttede mig ubetinget og mente bestemt,
jeg kunne klare opgaven. Hun stillede sig også til rå
dighed, hvis jeg skulle få spørgsmål undervejs,” for
tæller Line Poulsen, som efterfølgende sagde ja tak
til jobbet.

Beslutningen var en succes
”Det er helt vildt, hvor meget man kan lære på et
halvt år! I det hele taget var det en virkelig god op
levelse,” siger hun.
”Jeg ville gerne vise, at selvom du er ung og er

>
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kommet hurtigt gennem din uddannelse, kan du
godt udrette noget,” siger hun.

Aftenstudier

op, at stillingen som leder af en af apotekets andre
filialer pludselig var i spil. Siden 1. oktober har den
været besat af Line Poulsen.
”Jeg har været utrolig heldig: Alt har bare flasket
sig for mig!”

Midtvejs i vikariatet talte Line Poulsen med sin le
der om at videreuddanne sig, når hun kom tilbage
Udlev drømmene
som menig medarbejder på hovedapoteket.
Line Poulsen tager sig det ikke nært, når en kunde
”Jeg har brug for at være i stadig udvikling. Hel
indimellem bliver snydt af hendes alder.
digvis prioriterer min chef også, at vi bliver ved
”Det sker, at en kunde henvender sig til en 40-årig
med at lære noget og oplever andet end hverdagen
elev i stedet for mig for at få svar. Andre spørger,
bag skranken. Den åbne dialog mellem os betyder
hvornår jeg er færdiguddannet, og bliver over
meget.”
raskede, når de hører, at jeg er afdelingsle
Valget faldt på en diplomuddannelse
der.”
som Certified Pharmaceutical Advisor på
Hun er også afklaret med at have nog
Danish Pharmaceutical Academy med
Farmakonomer
le år med fuldt pakket program.
start i august. Uddannelsen, som er byg
”Da jeg begyndte på diplomuddannel
get op af moduler, kunne tages som flek
sen, vidste jeg godt, at det ville trække
sible e-læringskurser, hvilket var praktisk
tænder ud at studere efter arbejdstid,” siger
i forhold til sideløbende at passe fuldtids
Line Poulsen, der er i gang med andet modul
jobbet. Uddannelsen beskæftiger sig blandt
ud af fem og regner med at skulle bruge et år eller to
andet med anatomi, patologi, farmakologi, mar
mere på uddannelsen.
kedsmekanismer og etik.
”Det er vigtigt at gribe mulighederne for videre
Tilfældet ville, at Line Poulsen slet ikke kom tilba
uddannelse, mens du har overskuddet. Har du først
ge til hovedapoteket. Da barselsvikariatet nærmede
stiftet familie, tror jeg, det kan være vanskeligt at få
sig sin afslutning i efteråret, betød en større perso
det hele til at hænge sammen.” n
nalekabale, i forbindelse med at en kollega sagde
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Apotekerne i medierne
”Medicin sk
al kun bru
ges, som
det er hensi
gten, at den
skal
bruges. Ell
ers kan den
være far
lig. Et over
forbrug af
h
o
vedpi
nepiller kan
føre til kro
n
isk
medicinov
erforbrugsh
o
v
ed
pi
ne. Den er
svær at beh
andle og
fører til en
ond cirkel,
hvor
man på gru
nd af hoved
pine ta
ger flere pil
ler, som så
g
iv
er
mere hoved
pine og så
videre.”
Ann
e Kahns i BT
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euters special
”I kraft af farmac
nfor medicin
uddannelse inde
ning på krop
og dens indvirk
at inddrage
pen er det oplagt
øtte de almen
os til at underst
ger og de fast
praktiserende læ
r på plejehjem
tilknyttede læge
ndtering af de
mene i deres hå
ellige læge
ofte mange forsk
enkelte beboere
midler, som de
t. Vi har allere
skal have daglig
resultater i
de opnået gode
ekter, som
kommunale proj
gøres mere per
med fordel kan
manente.”

ens Stiftstidende

Anne Kahns i Fy

”Vi har allere
de set flere un
der
søgelser doku
mentere, at st
ore
dele af udsatt
e befolknings
gr
up
per ikke har
råd til at tage
de
re
s
medicin. Hvi
s priserne stig
er
,
vi
l
andelen af ud
satte kroniker
e,
der ikke har
råd til deres m
edi
cin gøre det
samme. Det
ka
n vi
ikke være be
kendt. Medic
in
skal
være en løsn
ing – ikke en
belast
ning.”
Anne Kahns i

Børsen
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Sundhed fylder dagsordenen
Når Folkemødet i år løber af stablen, vil
sundhed endnu en gang fylde meget på
programmet. Apotekerforeningen bidrager
til sundhedsdagsordenen med en række
arrangementer. Samtidig vil foreningen
benytte Folkemødet til at styrke samarbej
det med andre organisationer
Af Louise Dissing Schiøtt

D

en 14.-17. juni samles politikere, organisatio
ner, erhvervsliv og borgere atter til Folkemø
det på Bornholm. Her skal de traditionen tro hylde
demokratiet og skabe dialog om væsentlige emner i
samfundet. Apotekerforeningen vil igen i år slå telt
dørene op til Apoteltet foran Allinge Apotek. Her er
foreningen vært for en stribe arrangementer, der
sætter fokus på sundhed og forebyggelse.
Foreningen er langtfra alene om at sætte sundhed
på dagsordenen. Sidste år var sundhed det emne,
der fyldte mest på programmet, med hele 375 ar
rangementer. Det viser en optælling foretaget af
kommunikationsbureauet Radius Kommunikation
A/S. I år vil Apotekerforeningen bidrage til sund
hedsdagsordenen med en række debatter, dilemma
spil og åbne stande. Der er blandt andet lagt op til
debat om dosispakket medicin og om, hvorvidt
man kan regulere sig til bedre sundhed med pisk el
ler gulerod. Mellem debatterne kan borgere få en
snak med en farmaceut om forebyggelse eller få
tjekket modermærker af en hudlæge. Apoteltet er
også stedet, hvor alle kan få en gang solcreme og
rådgivning om brug af solbeskyttelse.

Styrket samarbejde på Folkemødet
For Apotekerforeningen er Folkemødet ikke kun en
anledning til at sætte fokus på sundhed. Det er også
en mulighed for at styrke samarbejdet med andre
organisationer og interessenter. I Apoteltet inviterer
foreningen i år for første gang til en debat i samar
bejde med en anden organisation, nemlig lægerne

fra PLO.
Apotekerforeningen deltager for andet år i træk i
Det Fælles Sundhedstelt. Her er en lang række sund
hedsorganisationer gået sammen om fælles aktivite
ter for at vise, at de forskellige sundhedsprofessio
ner arbejder sammen om borgernes sundhed. I
modsætning til mange af de andre store telte, som

Fakta om Folkemødet
• Finder sted den 14.-17. juni i Allinge på Born
holm.
• Der vil blive afholdt en lang række arrangementer,
blandt andet debatter, taler, workshops og under
holdning. Alle arrangementer er åbne og gratis.
• Folkemødet har været en årlig begivenhed siden
2011.
• Det forventes, at flere end 100.000 mennesker i
alle aldre vil deltage.
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på Folkemødet
Mød apoteket på Folkemødet
DEBAT: Kan man regulere sig til bedre sundhed? Hvornår er det rimeligt at regulere, og hvad
virker bedst? Det spørger vi lægerne, apotekerne og
debattørerne om i en debat med publikum. Torsdag
kl. 16.30-17.15 i Apoteltet.
DEBAT: Medicinsikkerhed – er dosispakket
medicin vejen frem?
Apotekerforeningen og PLO inviterer til fælles debat
om dosispakket medicin. Hvad er fordele og ulem
per ved dosispakket medicin? Og hvordan styrker vi
samarbejdet om ordningen? Fredag kl. 09.15-10.15 i
Apoteltet.
DILEMMASPIL: Medicin og sundhed. Skal sam
fundet gribe ind med pisk eller gulerod for at om
vende de usunde? Vi tester, hvor grænsen går hos
politikere, sundhedsprofessionelle og borgere. Fre
dag 12.30-13.00 i Apoteltet.
ÅBEN STAND: Pas på din hud i solen. Hudlæge
Matthias Gerber og farmaceut Helle Jacobsgaard ud
fordrer dine solvaner og tjekker pletter på din hud.
Fredag og lørdag kl. 14.00-16.00 i Apoteltet.

diverse PR-bureauer står bag, er det sundhedsorgani
sationerne selv, der planlægger og driver aktiviteter
ne i Det Fælles Sundhedstelt. Apotekerforeningen
afholder debat i sundhedsteltet i samarbejde med
Selskab for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patient
sikkerhed og Lægemiddelindustriforeningen.
Folkemødet er også en platform for at udvikle nye
samarbejder, fordi så mange forskellige aktører er
samlet ét sted med det samme formål. Apoteltet
danner rammen om møder mellem samarbejdspart
nere.
”Det er vigtigt at samarbejde på tværs af sund
hedssektoren, fx når det kommer til forebyggelse.
På Folkemødet har vi mulighed for at møde og tale
med mange af vores nuværende og potentielle sam
arbejdspartnere. Det skaber gode forudsætninger for
videre samarbejde,” siger Lene Lund Hansen, kom
munikationsdirektør i Apotekerforeningen. n

DILEMMASPIL: Medicin og sundhed for ungdomspolitikere. Skal samfundet gribe ind med
pisk eller gulerod for at omvende de usunde? Vi te
ster, hvor grænsen går hos ungdomspolitikerne. Lør
dag kl. 11.30-12.00 i Apoteltet.
DEBAT: Løvens Hule – den bedste ide til at
reducere medicinfejl
Medicinposen som pillernes faste hjem. MERIS sco
resystem til måling af risiko for medicinfejl og apo
tekernes undervisning af plejepersonale. Løverne
Andreas Rudkjøbing, Jacob Kjellberg og Michael Teit
Nielsen finder den bedste ide til at nå målet om 50
procent færre medicinfejl. Fredag kl. 15.00-16.00 i
Det Fælles Sundhedstelt.
ÅBEN STAND i Det Fælles Sundhedstelt. Kom
og få en snak om apotekets ydelser. Hør om fx medi
cinsamtaler til personer med kronisk sygdom, dosis
pakket medicin og apotekets rolle i forebyggelse.
Fredag og lørdag kl. 09.00-12.00 i Det Fælles Sund
hedstelt.
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Månedens case
Forkølelsessår (herpes)
Forkølelsessår
skyldes herpes simplex virus (HSV).
• Et forkølelsessår begynder som små blærer om
kring munden, som brister og bliver til et overfla
disk sår.
• Ca. 80 % voksne danskere har antistoffer i krop
pen mod HSV efter infektion med herpes.
• Forkølelsessåret varer ca. 7-10 dage og kan være
ledsaget af lette smerter i huden samt almen util
pashed.
• Virusset forbliver i kroppen i en dvaletilstand, som
kan reaktiveres, og ca. 20 % vil opleve tilbageven
dende udbrud 2-3 gange om året.

Lokal behandling: creme med antiviralt lægemiddel
• Aciclovir: Zovir® og Herpavir, 5 x dagligt i 5-10 dage
• Aciclovir og hydrocortison: Zoviduo®, 5 x dagligt i
5 dage
• Penciclovir: Vectavir ®, hver 2. time i den vågne
del af døgnet i 4 dage.
Systemisk behandling: tabletter med antiviralt
lægemiddel
• Aciclovir til voksne: 800 mg x 3 dagligt i 2 dage el
ler 200 mg x 5 dagligt i 5 dage
• Valaciclovir til voksne: 500 mg x 2 dagligt i 5 dage.

Smitte
• Herpesvirus findes i selve blærerne i forkølelses
såret.
• Virus smitter typisk fra person til person ved hudeller slimhindekontakt, fx ved kys eller seksuel
kontakt.
• Herpes kan stadig smitte mellem udbrud.

Udbrud af forkølelsessår
• Ca. 50 % smittede kan mærke tegn på, at et nyt
forkølelsessår er under optræk 1-2 dage inden et
udbrud.
• Tegnene på et nyt udbrud kan være:
	- F
 ølelsesløshed, svie eller brændende fornemmel
se på læben
	- U
 tilpashed, træthed og hovedpine
	- K
 raftig forværring af eksem ved kronisk eksem
• Følgende kan fremprovokere udbrud af forkølel
sessår:
	- S vækkelse af immunforsvaret ved sygdom fx for
kølelse
	- Stress
	- Menstruation
	- U
 dtørring af læber og udsættelse for stærkt sollys.

Behandling af forkølelsessår
Det er vigtigt at starte behandlingen af forkølelses
såret, allerede når de første symptomer viser sig.

Forebyggende/profylaktisk behandling ved hyp
pige udbrud: tabletter med antiviralt lægemiddel
• Aciclovir til voksne: 400-800 mg dagligt fordelt på
2-4 doser
• Valaciclovir til voksne: 500 mg x 1 dagligt.

Cases:
Recept: En kvinde skal afhente sin recept på
Aciclovir til behandling af forkølelsessår.
Henvisning til læge: En kvinde ønsker at købe
en tube Zovir® mod forkølelsessår. Kvinden øn
sker rådgivning omkring behandling af forkø
lelsessår.
Håndkøb: En mand kommer ind på apoteket
for at købe en creme mod forkølelsessår.

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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Kort nyt
Apotekerne vil styrke sundhedssamarbejdet med kommunerne
”Sammen forebygger vi bedst” –
det er budskabet til kommunerne
i den brochure, Danmarks Apote
kerforening netop har udsendt.
Med brochuren inviterer apote
kerne kommunerne til tættere
samarbejde og opfordrer til at
tænke apotekerne ind i det lokale
arbejde med sundhedsfremme og
forebyggelse.
Brochuren giver eksempler på,
hvordan kommuner og apoteker
kan samarbejde og gensidigt ori
entere borgerne, fx kronikere og
rygere, om relevante tilbud og

derved styrke det nære og sam
menhængende sundhedsvæsen.
Apotekerforeningen skabte
synlighed om invitationen til
samarbejde, da foreningen var
til stede med en stand på KL’s
Social- og Sundhedspolitiske
Forum 17.-18. maj. Her blev
brochuren ”Sammen forebyg
ger vi bedst” delt ud. Efterføl
gende er brochuren blevet
sendt til samtlige kommuner
for at fastholde fokus på apo
tekernes kompetencer og sto
re kontaktflade.

Invitation til National Apoteksfarmaceutisk Kongres 2019
Danmarks Farmaceutiske Selskab, Sektion for Samfundsfarmaci, er nu klar til at
afvikle den traditionsrige Nationale Apoteksfarmaceut Kongres i Kolding med titlen

”Fagre nye farmaceutverden”
Lørdag d. 19. januar - søndag d. 20. januar 2019
på Hotel Comwell Kolding

• Vil du med til endnu en spændende weekend med
fokus på din arbejdsplads på apoteket?
• Vil du med til en netværks-weekend, hvor netop
netværksdannelse er i fokus?
• Vil du høre mere om, hvad der sker i
”apoteksverden” og få gode ideer med hjem?

umage med at sammensætte et spændende program,
som løbende opdateres på vores egen hjemmeside:
www.apoteksfarmaceutkongres.dk
Tilmelding og betaling foregår kun via hjemmesiden.
Vi glæder os endnu engang til at byde jer alle
velkommen.

Så læs bare videre….
De bedste hilsner fra
Vi skal drøfte de nye teknologiske forandringer, som
strømmer ind over os og se på de muligheder og
udfordringer teknologien giver os. Vi har gjort os

Bestyrelsen for Sektion for Samfundsfarmaci,
under Danmarks Farmaceutiske Selskab.

29

30

FARMACI 06 | JUNI 2018 | NAVNESTOF

Navnestof
Apoteksudnævnelse

Ændring af udsalg til apoteksfilial

Galten Apotek: Apoteker Mikkel Aastrup Nør
reslet, Aarhus Marselisborg Apotek, den 8. maj
2018.

Tårnby Apotek: Pr. 1. juni 2018 ændredes Tårnby
Apotek Tårnby Torv Apoteksudsalg til Tårnby Torv
Apotek.

Apoteksovertagelse

Apoteksflytninger

Skovlunde Apotek: Apoteker Jacob Lenau den 1.
juli 2018.

Tarm Apotek flytter pr. 28. maj 2018. Den nye
adresse er: Storegade 27, 6880 Tarm.

Apoteksbevillinger ledige

Dødsfald

Brædstrup Apotek fra den 1. januar 2019.

Apoteker Kirsten Agnete Svensson, tidligere Ka
strup Apotek, er død den 24. april 2018.

Apoteksbevilling opgivet
Holte Apotek: Apoteker Ebbe Werenberg opgiver
sin bevilling fra udgangen af april 2019.

Apoteker Birte Damsgård Hansen, tidligere Køben
havn Sydhavnsapoteket, er død den 29. april 2018.

Frederiksberg Apoteket Godthåb: Apoteker Kir
sten Bech-Jensen opgiver sin bevilling fra udgan
gen af november 2018.

Apoteker Andy Mortensen, tidligere Horsens Løve
Apotek, er død den 1. maj 2018.

Apoteksfilial oprettet

Fødselsdage

Slagelse Svane Apotek: Pr. 1. juni 2018 åbnedes
ny filial under navnet Antvorskov Apotek.

50 år

Køge Torvets Apotek: Pr. 14. juni 2018 åbner ny
filial under navnet Køge Stations Apotek.

19. juli 2018:	Apoteker Charlotte Wiberg-Jørgen
sen, Hvalsø Apotek.

60 år
24. juni 2018:	Apoteker Lene Brandstrup,
Grindsted Apotek.
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Kort nyt
Farmakonomernes overenskomst er på plads
28. maj blev enden på lange for
handlinger mellem Danmarks
Apotekerforening og Farmako
nomforeningen. Her faldt aftalen
på plads om farmakonomernes
overenskomst for de næste tre år.
Aftalen gælder for perioden 1.
april 2018 til og med marts 2021.
Den nye overenskomst indebæ
rer blandt andet en ændring af
sygdomsbestemmelsen. Ændrin
gen betyder, at det nu vil ske med
individuelt opsigelsesvarsel, hvis
apoteket afskediger en medarbej
der efter mere end fem måneders
sygdom. Det individuelle varsel
svarer til opsigelsesvarslet, der er
mellem tre og seks måneder. For
manden for Danmarks Apoteker
forening, Anne Kahns, kalder
denne ændring for ”et vigtigt
skridt i den rigtige retning.”
Derudover introducerer over

Den 28. maj 2018 nåede Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen frem
til en aftale om farmakonomernes overenskomst.

enskomsten et nyt seniortillæg,
der skal være med til at fremme
fastholdelsen af ældre medarbej
dere. Samtidig øges det beløb, der
bliver afsat til lokal løn.
Som et led i aftalen er der blevet
afsat midler til at sætte to nye
projekter i gang. Det første hand
ler om at nedbringe sygefraværet.

Dette projekt skal munde ud nog
le konkrete og letanvendelige
værktøjer til dette. Det andet pro
jekt skal udføres af Pharmakon og
handler om at skabe ny viden om
farmakonomers indsats i forhold
til rådgivning om receptmedicin
og selvmedicinering på apoteket.
Den nye overenskomst indebæ
rer desuden en udvidelse af den
eksisterende sundhedsforsikring,
så farmakonomerne nu også kan
få psykologbehandling gennem
sundhedsforsikringen. Derudover
bliver der på forsøgsbasis også til
føjet en tandforsikring.
Den 4. juni blev det meldt ud,
at Farmakonomforeningens med
lemmer har stemt ja til overens
komsten på både det regionale og
kommunale område.

GF Pharma tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab
omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

28 %
bil lig
e re
i 2018

Hos GF Pharma får du bilforsikring
- med overskud til dig
Hvert år gør GF Pharma bilskaderegnskabet op og sender overskuddet retur. I 2017 var der så få skader i
klubben, at bilforsikringen bliver hele
28 % billigere i 2018.
Det kalder vi overskud til hinanden.

Vælg en bilforsikring med
overskud – også til dig

GF Pharma · Strandvejen 59
2100 København Ø · Tlf. 70 20 05 47
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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.

