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Tal med apoteket og få hjælp til 
at finde ud af, om du er en af de 
danskere, der er ramt af høfeber.

Har du 
høfeber?
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Terrassehuse i Le Broc, Nice

Le Broc er en lille sydfransk landsby, som ligger ca. 25 km. fra Nice, 35 minutters kørsel fra Italien og 
ca. 1 times kørsel fra ISOLA 2000, som er et meget kendt og brugt skisportscenter.  Terrassehusene er 
bygget af danske håndværkere og helårsisoleret.

Terrassehus nr. 17 
Huset er på ca. 76m2 i 2 plan med en stue og køkken nederst. Der er komfur med ovn, emhætte, køle-
skab med fryser og opvaskemaskine. Der er fladskærms TV med danske kanaler og stereoradio med 
CD-afspiller. På 1.sal er der 2 soveværelser med fransk altan. Badeværelse med bruser og vaskemaski-
ne. Separat toilet. Barneseng og høj stol. Mulighed for ekstra opredning på weekendsenge. Der må 
maksimalt være 6 personer. Udenfor er der en stor terrasse med markise og havemøbler.
Terrassehus nr. 23 er i 1 plan med stue og 2 soveværelser. Ellers er alt det samme som i hus nr. 1.

Priser pr. uge (lørdag-lørdag)  Ugerne 43-21 kr. 2.500,- pr. uge + slutrengøring

Er du interesseret i at leje ovennævnte terrassehuse, kan dette ske ved at sende en ansøgning som 
ovenstående.
  Fra uge 22 (2019) foretages der lodtrækning for sommersæsonen, som bliver annonceret i begyndel-
sen af år 2019.

Villa Capella, Lucca, Toscana

Lejligheden ligger på 1. sal i et kloster, som indvendigt er totalt istandsat og ligger i en pragtfuld natur 
omgivet af olivenlunde. Lejligheden er på 128 m2 i 2 etager med plads til 6 personer. 2 badeværelser, 3 
soveværelser og integreret køkken/stue. Huset er helårsisoleret og med klimaanlæg. Der forefindes TV, 
stereoradio med CD-afspiller, børneudstyr. Komfur med ovn, køleskab med fryser, opvaskemaskine og 
vaskemaskine.

Priser pr. uge (lørdag-lørdag): Ugerne 43-21 kr. 3.500,- pr. uge + slutrengøring 
  + leje af sengelinned

Er du interesseret i at leje ovennævnte lejlighed, kan dette ske som ovenstående.
  Fra uge 22 (2019) foretages der lodtrækning for sommersæsonen, som bliver annonceret i begyndel-
sen af 2019. 

Bornholm

Huset ligger i Svaneke med en enestående udsigt over byen og Østersøen. Der er gåafstand til Svaneke 
by og klippebadestrand. Huset er i 2 plan, i alt ca. 105 m2 med 4 soveværelser til i alt 9 personer. I 
stueetagen er der alrum med brændeovn (åbent køkken og spise/opholdsstue) med 2 udgange til ter-
rassen, 2 soveværelser og badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler. På 1. sal er der 2 værelser, 
opholdsstue med sovesofa og toilet.

Priser pr. uge (lørdag-lørdag): Ugerne 43-21 kr. 3.000,- pr. uge + slutrengøring

Fra uge 22 (2019) foretages der lodtrækning for sommersæsonen, som bliver annonceret i begyndel-
sen af år 2019. Henvendelse se ovenstående. 

FERIEBOLIGER

Yderligere oplysninger kan fås hos Jette Schmidt Hansen på e-mail: jh@pharmadanmark.dk. eller telefonisk 3946 3613. 

PHARMAFORSIKRING - FORSIKRINGSFORENINGEN FOR MEDLEMMER 
AF PHARMADANMARK OG DANMARKS APOTEKERFORENING

Er du Tryg familie kunde, d.v.s. er du registreret som ”Farmaceut Familie” kunde, Pharma 12 eller 20, Pharma Plus 
eller med i apotekernes erhvervsordning i forsikringsselskabet Tryg samt medlem af Pharmadanmark eller Danmarks 
Apotekerforening, kan du leje nedennævnte ferieboliger. Opfylder du ikke disse krav, vil din ansøgning ikke blive behandlet.
Vi skal gøre opmærksom på, at alle vores ferieboliger er røgfri og husdyr må ikke medbringes.

Hovden, Norge

Hytten ligger 290 km. fra Oslo og 
215 km. fra Kristianssand. Det er 
områdets største skisportscenter 
med både alpint og langrend. I byen 
er der et stort badeland med både 
indendørs og udendørs opvarmet 
pool og en meget lækker spaafde-
ling.

Hytten er på 88m2 og indeholder 
en stor opholdsstue med pejs og 4 
soveværelser. Der er plads til 8-10 
personer. Køkkenet er forsynet med 
elkomfur/ovn, mikroovn, køleskab, 
stor fryser og opvaskemaskine. Der 
er badeværelse med vaskemaskine 
og tørretumbler.

Der findes TV med danske kanaler, 
DVD og radio med CD-afspiller.

Priser pr. uge (lørdag-lørdag)

Ugerne 40-51 og 2-5 
kr. 2.700,- pr. uge + slutrengøring

Ugerne 52-1 og 6-17 
kr. 3.400,- pr. uge + slutrengøring

Udlejning vil ske efter lodtrækning. 
Deltagelse i lodtrækningen kan 
ske ved at sende en ansøgning 
via Pharmaforsikrings hjemmeside 
www.pharmaforsikring.dk  under 
booking. Ansøgningen skal være 
foreningen i hænde senest fredag 
den 31. august 2018.

Vær opmærksom på, at alle vin-
dere får besked via mail i uge 37/38. 
Ansøgere, som ikke har vundet, får 
mail i uge 39/40

Se billeder af boligerne på Pharmaforsikrings hjemmeside www.pharmaforsikring.dk.

Uden lodtrækning kan nedennævnte huse lejes:
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Efteråret står i det nære 
og sammenhængende 
sundhedsvæsens tegn

Jeg var sikkert ikke den eneste, der spidsede ører, da statsministeren sendte Folke-
tinget på sommerferie med sin tale under afslutningsdebatten i juni.

Her satte han en udvikling af sundhedsvæsenet øverst på den politiske dagsorden 
for det efterår, vi snart tager hul på. Det blev understreget af de aftaler, sundheds-
ministeren nåede at lande inden sommeren – og ikke mindst af de initiativer, hun 
vil komme med, når det nye Folketingsår går i gang.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at melde apotekerne klar til at påtage sig endnu 
flere opgaver i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

94 % af alle voksne danskere træder ind på et apotek på mindst et tidspunkt i løbet 
af året. De kan gå direkte fra gaden ind i en bygning, der er fyldt med højtuddanne-
de lægemiddeleksperter. Og de behøver ikke at bestille tid først.

Der er ovenikøbet kommet næsten 50 % flere apoteker at besøge i løbet af kun tre år.

Mange danskere kunne derfor drage stor nytte af at kunne få hjælp til flere af dag-
ligdagens mindre sundhedsskavanker på apoteket uden at skulle ulejlige lægen.

I forvejen kan man – udover selvfølgelig at købe lægemidler og få svar på sine 
spørgsmål om dem – få hjælp til at bruge sin inhalator på apoteket. Og man kan få 
gode råd til rygestop. Hvis man bruger mange forskellige slags medicin, kan man 
også få apotekets assistance til at (gen)danne sig et overblik over medicinlisten. Og 
man kan få dosispakket sin medicin. Ligesom man som ny kroniker kan få en gra-
tis, fortrolig samtale med en farmaceut, som kan give råd og vejledning til, hvordan 
man håndterer kronikertilværelsen. Og som noget nyt har vores farmaceuter også 
fået lov til at tilbyde den slags samtaler til mere erfarne kronikere, som af en eller 
anden grund ikke følger deres medicinering.

Men vi på apoteket kan tilbyde endnu mere til det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen. Den erkendelse breder sig også hos de andre aktører – og ikke 
mindst hos sundhedsministeren. Det har jeg tydeligt kunnet mærke i følgegruppen 
til regeringens udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som jeg 
på Apotekerforeningens vegne har siddet i siden 2016.

Så jeg ser med stor spænding frem til den kommende sundhedsreform.

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening
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God stemning og 
styrket samarbejde
Apotekerforeningen deltog endnu en gang 

på Folkemødet i juni med en række vellyk-

kede arrangementer. Folkemødet gav også 

anledning til at styrke samarbejdet med 

andre sundhedsorganisationer. 

Af Louise Dissing Schiøtt

Solen skinnede over Allinge, da Folkemødet 
2018 løb af stablen. Apoteltet var velbesøgt, og 

stemningen var god under debatterne. Apotekerfor-
eningen arrangerede og afholdt blandt andet debat 
om dosispakket medicin i samarbejde med Praktise-
rende Lægers Organisation (PLO) og debattere-
de regulering i sundhedssektoren med Læ-
geforeningen. 

Kø til hudeftersyn

I Apoteltet kunne man komme forbi til 
en omgang solcreme – og en farma- 
ceuts ord om, hvor meget der egentlig 
skal til for at beskytte mod solens stråler. 
Hudlæge Matthias Gerber stod desuden klar til at 
tjekke modermærker og andre pletter på huden for 
eventuelle faresignaler. Det var et populært tilbud, 
og der var flere gange kø uden for teltets konsultati-

Folkemødet 2018

”Så meget skal der 
bruges til én voksen” 
– farmaceut Helle Ja-
cobsgaard stod klar i 

Apoteltet med masser 
af solcreme og rådgiv-
ning om, hvordan den 

skulle bruges. 

Solen stod højt på him-
len og spredte glæde 
blandt Folkemødedelta-
gerne. Det gode vejr gjor-
de det ekstra vigtigt at 
huske solcremen. 

Folkemødet
2018

onsrum. Omkring 100 personer fik set deres hud ef-
ter i løbet af de to dage, og et par håndfulde blev 
sendt videre til deres egen læge for at få set nærme-
re på mistænkelige pletter. 

Samarbejde i sundhedssektoren

Folkemødet er en gylden anledning til at mødes på 
tværs af sundhedsvæsnet og debattere de ting, der 
berører hele sektoren. PLO-formand Christian 
Freitag deltog i debat i Apoteltet om dosispakket 
medicin. Her gik snakken om, hvordan flere borgere 
kan få glæde af ordningen, og hvordan de nuværen-
de udfordringer kan løses. Anne Kahns havde der-
udover en god dialog med Tue Flindt Müller fra Læ-

geforeningen, både i debatten om regulering og 
om fremtidigt samarbejde, når festlighederne 

på Bornholm var ovre. 
Samarbejdet blev også styrket på tværs 

af sundhedssektoren med aktiviteterne i 
Det Fælles Sundhedstelt, hvor Apoteker-
foreningen deltog for andet år i træk. An-

ne Kahns præsenterede til arrangementet 
Løvens Hule foreningens bud på den bedste 

ide til at reducere medicinfejl: apotekernes under-
visning af plejepersonale. Ideen blev nummer to, 
slået af medicinposen, der er en billig og simpel løs-
ning til at styrke medicinsikkerheden. n
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Tue Flindt Müller fra Lægeforeningen og Lars Midtiby fra Danske Handicaporganisationer debatterede 
regulering i sundhedssektoren med Apotekerforeningens formand Anne Kahns. 

Publikum var veloplagt 
i Apoteltet og bød ind 
med både spørgsmål 
og kommentarer. 

I Apoteltet gik snak-
ken efter debatterne, 

og samarbejde spirede 
på tværs af sundheds-
sektoren. Her ses Anne 
Kahns i snak med Tue 

Flindt Müller fra 
Lægeforeningen 

og foredragsholder 
Lotte Heise.



FARMACI 07 | AUGUST 2018 | FOLKEMØDET8

Folkemødet 2018

>

Folkemødet
2018



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

rowa-nordic.dk

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
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Med 129 ud af 167 stemmer har apotekerne 

sagt tydeligt ja til en ny, intern forenings-

strategi. Formanden glæder sig over den 

brede opbakning.

Af Karoline Persdatter Gotfredsen

For første gang i Apotekerforeningens historie 
får apotekerne en intern foreningsstrategi, 

”Apotekerforeningen – tættere på hinanden”. Det 
viser optællingen af urafstemningen, der blev af-
sluttet 11. juni 2018. Strategien sætter mål og ret-
ning for foreningens udvikling i de kommende år. 
Den er er blevet til efter en længere proces med 
drøftelser om, hvad foreningen skal fokusere på, og 
hvor den skaber størst værdi for medlemmerne. 
Den er blevet sendt til apotekerne i trykt form. 

”Jeg ser den store opbakning til strategien som et 
udtryk for, at apotekerne ønsker at bevare og udvik-
le det faglige fællesskab i sektoren. Det skal strategi-
en være med til at sikre,” siger Anne Kahns, for-
mand for Danmarks Apotekerforening.  

Formanden understreger, at der forude venter be-
styrelsen en stor opgave med hensyn til at rulle 

strategien ud, og arbejdet er allerede i fuld gang. 
Strategien træder ikke i stedet for den eksterne stra-
tegi, ”Apoteket – tættere på dig”, men skal tværti-
mod fungere som en trædesten på vejen mod at op-
fylde ambitionerne i denne. Kort efter urafstemnin-
gen vedtog bestyrelsen blandt andet endelige ret-
ningslinjer for, hvordan foreningen håndterer 
mistanke om ulovlig adfærd. 

”Med den nye apotekerlov er der opstået en ny 
konkurrencesituation blandt apotekerne. Derfor har 
det været vigtigt at tage stilling til, hvordan vi 
håndterer de brodne kar i sektoren, så vi sikrer lige 
konkurrencevilkår for alle apoteker og samtidig 
værner om sektorens omdømme,” siger formanden. 
Bestyrelsens retningslinjer kan findes på medlems-
nettet.

Nye udvalg skal rykke bestyrelsen 
tættere på medlemmerne

Bestyrelsen har også besluttet at oprette nye med-
lemsudvalg, der ledes af en apoteker med direkte re-
ference til bestyrelsen. Det sker som led i at sikre 
øget medlemsinvolvering. Der bliver tilknyttet et 
bestyrelsesmedlem til hvert af de foreslåede udvalg 
for at mindske distancen mellem medlemmerne og 
bestyrelsen. De nye udvalg vil være inden for områ-
derne ledelse og drift, kommunikation, kvalitet, 
sundhedspolitik samt landdistriktsapotek. Samtidig 
afvikles de eksisterende medlemsudvalg. 

Formanden opfordrer interesserede apotekere til 
at engagere sig i de nye udvalg. 

”Vi inviterer alle jer, der kunne have lyst til at del-
tage i et medlemsudvalg, til at melde jer. På bag-
grund af jeres tilbagemeldinger vil bestyrelsen efter 
sommerferien tage stilling til, hvilke udvalg vi skal 
nedsætte, og hvordan de skal sammensættes.”

Udvalgene kan både give input til sekretariatet, fx 
i forbindelse med høringer og tekniske forhold, og 
give indspark til bestyrelsen om politik. Udvalgene 
kan selv tage sager op, lige som bestyrelsen kan    

Apotekerne får 
ny foreningsstrategi

Den interne foreningsstrategi har været undervejs 
siden generalforsamlingen i 2017. 
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bede udvalget behandle specifikke sager. Mere infor-
mation om udvalgene ligger på medlemsnettet. 

Roadshows om lønafgiftssystemet 

Bestyrelsens arbejde med foreningsstrategien har 
vist, at der er behov for øget transparens om lønaf-
giftssystemet. Foreningen er derfor i gang med at 
planlægge efterårets fire roadshows rundt om i lan-
det, der skal skabe mere viden om lønafgiften, ferie-
pengeafgiften og lønadministrationsbidraget. 

”Det er vigtigt, at vi alle har en fælles forståelse af, 
hvordan lønafgiftssystemet hænger sammen, da det 
er en central del af apotekets økonomi og sektorens 
sammenhængskraft. Jeg håber, at vi med disse road-
shows kan skabe en større viden bredt i medlems-
kredsen om de principielle og foreningspolitiske 
overvejelser, som ligger til grund for vores lønaf-

giftssystem. På den måde kan vi få en mere kvalifi-
ceret debat om, hvad og hvor meget vi ønsker at 
være fælles om i fremtiden. 

Drøftelserne i forbindelse med strategien viste ek-
sempelvis, at der ikke var opbakning til bestyrelsens 
forslag om at afvikle elementerne med anciennitets-
udligning og refusion for sygefravær, fordi man øn-
skede at bevare disse kollektive ordninger ud fra 
nogle værdimæssige og solidariske betragtninger. 
Men der kan jo vise sig at være andre elementer, 
som medlemmerne mener, at vi bør drøfte eksi-
stensberettigelsen af, og så tager vi den debat – men 
på et mere oplyst grundlag.” 

Datoer og mødesteder for roadshows i efteråret er 
meldt ud. I løbet af efteråret vil bestyrelsen melde 
ud om flere nye initiativer som følge af strategien. n

Jeg ser den store opbakning til strategien som et udtryk 

for, at apotekerne ønsker at bevare og udvikle det faglige fæl-

lesskab i sektoren. Det skal strategien være med til at sikre.”

”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

Den nye foreningsstrategi er blevet til i samarbejde med apotekerne. Strategiens elementer er blevet drøftet først på Apotekerkonferencen i 2017, 
herefter på hovedmøderne og senest på Strategidagen i Vejle den 25. april. Den samlede strategi blev præsenteret på generalforsamlingen i maj, 
hvorefter den blev sendt til urafstemning. 
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Månedens case

Tilstanden defineres ved minimum to af nedenstå-
ende punkter:
•  Afføring to eller færre gange pr. uge
•  Unormalt meget trykken for at blive tømt 
•  Hård og knoldet afføring
•  Følelse af ufuldstændig tømning.

Symptomerne kan være 

•  Smerter eller blødning i forbindelse med afføring
•  Udspilet og luftfyldt mave
•  Mavesmerter
•  Tyngdefornemmelse pga. store mængder afføring i 

tyktarmen
•  En fornemmelse af ikke at have tømt endetarmen 

efter afføring.

Årsager til forstoppelse

•  For lavt væskeindtag
•  For lavt fiberindhold i kosten
•  For lav eller manglende fysisk aktivitet/motion,   

fx hos sengeliggende eller ældre
•  Lægemiddelbehandling, fx vanddrivende, morfin 

eller psykofarmaka 
•  Sygdomme, fx sklerose, stofskiftesygdomme.

Behandling

•  Den primære anbefaling ved kronisk forstoppelse 
er kostomlægning til fiberholdig kost, rigeligt væ-
ske, motion og fornuftige toiletvaner. 

•  Osmotisk virkende lægemidler anbefales som 
førstevalg til behandling med lægemidler.

 ·  Virker ved at tilbageholde vand i tarmen, hvilket 
øger tarmindholdet og stimulerer tarmens bevæ-
gelser, samt ved at øge salt- og vandsekretionen i 
tarmen, så tarmindholdet bliver blødere.

 ·  Disse er Magnesia – magnesiumoxid, Lactulose 
og Medilax® – lactulose, Gangiden®, Moxalole®, 
Movicol® og Lacrofarm® – makrogolbaseret elek-
trolytopløsning samt Moviprep® – makrogolba-
seret elektrolytopløsning.

•  Peristaltikfremmende lægemidler kan anvendes 
ved manglende effekt af osmotisk virkende læge-
midler, men langvarig brug frarådes.

 ·  Virker ved at stimulere peristaltikken (tarmens 
bevægelser) direkte samt ved at hæmme salt- og 
vandabsorptionen i tarmen og fremme sekretio-
nen i tarmen, hvorved tarmindholdet øges. 

 ·  Disse er Dulcolax®, Perilax® og Toilax® – bisaco-
dyl, Actilax og Laxoberal® – natriumpicosulfat 
samt Picoprep – citronsyre, magnesiumoxid og 
natriumpicosulfat. 

•  Lokalt virkende lægemidler kan anvendes ved 
akut forstoppelse. 

 ·  Virker ved at blødgøre ophobet og indtørret affø-
ring i endetarmen vha. overfladeaktive stoffer 
samt ved at fremkalde afføringsrefleks ved stimu-
lation af endetarmen ved udvidelse af supposito-
rie eller påvirkning af slimhinden med osmotisk 
virkende eller peristaltikfremmende lægemidler

 ·  Disse er Glycerol ”OBA” – glycerol, Glyoktyl® – 
docusat og glycerol, Klyx® – docusat og sorbitol, 
Microlax® – natriumcitrat og natriumlaurylsulfo-
acetat samt Dulcolax®, Perilax® og Toilax® – bi-
sacodyl. 

Cases 

Akut: En mand i 60’erne oplever forstoppelse. 
Han vil gerne have noget, som virker hurtigt. 

Kronisk: En kvinde kommer ind på apoteket og 
spørger efter et lægemiddel mod forstoppelse. 

Stærk smertestillende: En kvinde har følt sig 
forstoppet gennem de sidste par uger.

Forstoppelse

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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Af Karoline Persdatter Gotfredsen

Danmarks Apotekerforening har fået to nye 
bestyrelsesmedlemmer. Det viser resultatet 

fra urafstemningen, der blev afholdt efter gene-
ralforsamlingen.

De kandidater, der fik flest stemmer, og som 
derfor nu kan kalde sig bestyrelsesmedlemmer, er 
apoteker Gitte Halberg Andersen fra Rødding 
Apotek og apoteker Mads Haaning fra Sorø Apo-
tek.

Efter resultaterne af afstemningen var fundet, 

konstituerede bestyrelsen sig efter reglerne. Her 
blev det besluttet, at Anne Kahns fortsætter på 
posten som formand, mens Jeanette Juul Rasmus-
sen fortsætter som næstformand.

Ved urafstemningen blev der også valgt nye 
suppleanter til bestyrelsen. Flest stemmer fik Tri-
ne Frost Hansen fra Nykøbing Apotek, der derfor 
blev valgt som 1. suppleant.

Lars Lundager Walmar fra Hadsund Apotek og 
Anja Claudia Hoffman fra Rudkøbing Apotek 
blev valgt som henholdsvis 2.- og 3.-suppleant. n

Nye medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen består nu af (fra venstre): Asger Rosenkilde Mortensen, Jeanette Juul Rasmussen, Jesper Gulev Larsen, formand Anne Kahns,  
Ole Lystrup Iversen, Gitte Halberg Andersen og Mads Haaning. 
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Rigtig mange danskere opfatter flere kend-

te håndkøbslægemidler som almindelige 

købmandsvarer – og ikke som medicin. Det 

er et billede på det generelle skred, der er 

sket i danskernes syn på håndkøbsmedicin, 

mener Danmarks Apotekerforening.

Af Jesper Benzon Jørgsholm 

Kun 19 % af danskerne opfatter Nicorette ni-
kotintyggegummi som et lægemiddel.

Kun 25 % opfatter Strepsils som et lægemiddel.
Kun 33 % opfatter forstoppelsesmidlet Gangiden 

som et lægemiddel.
Sådan lyder bare tre eksempler fra en ny undersø-

gelse, foretaget af YouGov for Danmarks Apoteker-
forening, som har spurgt ind til danskernes forhold 
til håndkøbsmedicin. 

”Undersøgelsen tyder på, at danskerne har brug 
for mere rådgivning, når de køber håndkøbsmedi-
cin. Når de ikke ser et produkt som medicin, så er 
det jo nærliggende at tro, at de heller ikke behand-
ler det med den respekt, som medicin kræver.

Håndkøbsmedicin ER medicin, og det kan have 
bivirkninger ligesom al anden medicin,” siger Anne 
Kahns, formand i Danmarks Apotekerforening.

Næsespray stopper næsen til

Et af eksemplerne på, at danskere kan blive overra-
skede over de bivirkninger, man kan opleve ved 
håndkøbsmedicin, viste TV 2 en dag midt i april. I 
en række indslag om næsespray  fortalte tv-statio-
nen bl.a. om konsekvenserne for to unge mænd, 
som var blevet afhængige af de små pust op i næ-
sen.

Næsespray er som bekendt et af de lægemidler, 
man kan købe i detailhandlen. Og her er salgskur-
ven de sidste mange år kun gået en vej: opad. Sidste 
år satte salget rekord med i alt godt 41 mio. døgn-
doser, hvilket svarer til 3,3 mio. solgte flasker – og 
heraf er langt de fleste solgt i detailhandlen.

Håndkøbs...medicin?

Og det er et problem, mener Dansk Selskab for Pa-
tientsikkerhed.

”Forbrugernes køb af både receptpligtige lægemid-
ler og håndkøbslægemidler skal ledsages af kompe-
tent rådgivning og information om lægemidlets an-
vendelse, dets mulige bivirkninger og advarsler om 
forkert brug. Det er med til at sikre en korrekt an-
vendelse og et korrekt valg af lægemidler,” siger In-
ge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patient-
sikkerhed.

Skred i opfattelsen af håndkøbsmedicin

I Danmarks Apotekerforening hæfter formand Anne 
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Fakta 

Fra undersøgelsen, foretaget af analyseinstituttet 
YouGov for Danmarks Apotekerforening. 

Andel af danskerne, som betragter 
følgende produkter som lægemidler:

Zymelin (næsespray mod forkølelse)  52 % 
Imodium (mod diarré)  49 % 
Apotekets Stop Forkølelse   
(næsespray mod forkølelse – 
IKKE ET LÆGEMIDDEL)  46 %
Klarigen (næsespray mod forkølelse)  45 %
Gotur (køresygetabletter)  44 %
Benaday (mod allergi)  42 %
Hexokain (sugetabletter mod ondt i halsen)  41 %
Gangiden (mod forstoppelse)  33 %
Zyx (sugetabletter mod ondt i halsen)  28 %
Strepsils (sugetabletter mod ondt i halsen)  25 %
Nicorette (nikotintyggegummi)  19 %

Salg af håndkøbsmedicin

Udvikling i grossistsalg, opgjort i tusinde kroner.
  
 2013  2014  2015 2016  2017
I alt 31.370 31.868 32.758 39.594 41.194
Detail-
handel 19.715 21.154 21.173 26.951 27.967
Apoteker 11.656 10.714 11.585 12.643 13.227

Kilde: DLI-MI

Udsagn 

”Håndkøbsmedicin, der kan købes i detailhandlen, 
er ufarlig og kan indtages uden risiko.”

Svar fra unge mellem 18 og 34:

Meget enig:  7 % 
Enig:  17 %
Hverken-eller:  28 %
Meget uenig:  14 %
Uenig:  26 %

Kahns sig ved endnu et resultat fra foreningens 
YouGov-undersøgelse. Næsten hver fjerde af de af 
unge mellem 18 og 34 mener, at ”håndkøbsmedi-
cin, der kan købes i detailhandlen, er ufarlig og kan 
indtages uden risiko”. Det er for apotekerforman-
den et ærgerligt eksempel på det skred, hun mener, 
der er sket i danskernes syn på håndkøbsmedicin.

”Hvis medicinen står frit fremme i et supermarked 
på linje med bolsjer, kan ingen fortænke borgerne i 
at tro, at medicinen er ufarlig, og at den kan bruges 
med løs hånd. Men det er vigtigt, at danskerne, un-
ge som gamle, forstår, at håndkøbsmedicin også er 
rigtig medicin,” siger Anne Kahns. n
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Fem apoteker har bidraget til en undersø-

gelse af udvalgte lægemidler, for at kort-

lægge hvorvidt de blev anvendt korrekt 

ifølge godkendelsen. 

 
Af Kirsten Hansen

Når et nyt godkendt lægemiddel sendes på 
markedet, ligger der en lang række kliniske 

undersøgelser bag, som skal sikre, at lægemidlet vir-
ker på brugeren, som det skal. Desværre afspejler 
virkeligheden ikke altid de strengt kontrollerede kli-
niske undersøgelser. Her op- eller neddoserer bor-
gerne selv, holder pause eller indtager forstyrrende 
produkter, som de kliniske undersøgelser ikke har 
taget højde for. Det kan også være, at lægen har ud-
skrevet medicinen til et andet formål end det, den 
blev godkendt til. 

Der er hidtil ikke forsket meget i, hvilke konse-
kvenser det har, når medicinen bruges anderledes 
end tiltænkt, men det har apotekerne mulighed for 
at ændre på, mener professor i farmakologi ved Kø-
benhavns Universitet Ole J. Bjerrum. 

”Apotekscomputeren indeholder præcise medi-
cindata, og brugerne præsenterer sig hver dag ved 
skranken på de enkelte apoteker. Det giver optimale 
muligheder for indsamling af data, om hvordan de 
anvender lægemidlerne. Koordineres dataindsam-
lingen fra flere apoteker, kan der skabes generaliser-
bare data,” siger Ole J. Bjerrum.

Han står bag et projekt, der tager udgangspunkt i 
virkelighedens brug af medicin gennem indsamling 
af real world-data: sundhedsrelaterede data, der ind-
samles i det virkelige liv – og altså langt fra de kon-
trollerede kliniske undersøgelser. 

Fra forsøg til virkelighed

Sammen med 11 farmaceutstuderende har han i 
apotekernes lokale CITO-servere indsamlet 2 års re-

Er dataforskning på 
apotekerne fremtiden?

Off-label:

Når et lægemiddel udskrives uden for de betingelser, 
som myndighederne har godkendt det til. Off-label-
brug kan dække over, at medicinen bruges til andre 
diagnoser, til andre aldersgrupper, i andre doser eller 
i andre former end de godkendte.

ceptdata vedrørende fem lægemidler, som de for-
modede blev udskrevet off-label. Det vil sige til an-
dre diagnoser, til andre aldersgrupper, i andre doser 
eller i andre former end de godkendte. Det viste sig 
da også at være en udbredt praksis. 

Blandt de undersøgte lægemidler var Quetiapin 
og Mirtazapin, der begge er godkendt udelukkende 
til behandling af alvorlige psykiske tilstande som fx 
bipolar lidelse, skizofreni og depression. Studier af 
etiketteteksten på begge produkter viste, at præpara-
terne i mindst 10-15 procent af tilfældene blev ordi-
neret mod især søvnbesvær og angst, altså mod an-
dre diagnoser, end de er godkendt til. For 75 pro-
cent af recepterne på Quetiapin gjaldt det, at de var 
udskrevet i en mindre dosis end den lavest anbefa-
lede mod skizofreni og bipolar lidelse.

Endvidere var 2 procent af produkterne ordineret 
til mindreårige, selvom ingen af dem er godkendt 
til behandling af personer under 18 år. 

Blandt de ældre brugere forekom udbredt off-       
label-behandling med Desmopressin, der gives mod 
øget urinproduktion. Lægemidlet skal nedtrappes 
hos brugere over 65 år for at undgå saltmangel, 
men ifølge undersøgelsen skete dette kun i 5 tilfæl-
de ud af 100. 

Forskning på apoteket

Denne viden er både relevant og interessant for hele 
sundhedssystemet.

”Både patientforeninger, medicinalindustrien og 
myndighederne vil gerne have evidens for, at de læ-
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”

gemidler, der er på markedet, også anvendes efter 
hensigten. Før lægemidlerne godkendes, gennemgår 
de omhyggelige evalueringer, men hvordan de an-
vendes i det virkelige liv, ved vi meget mindre om. 
Den viden er der hårdt brug for, for den vil betyde 
en mere målrettet og individuel behandling med 
færre bivirkninger,” siger Ole J. Bjerrum. 

Han påpeger, at apoteket vil være det oplagte sted 
at indsamle denne viden: 

”På apoteket mødes patienten og sundhedssyste-
met, og det giver en unik mulighed for at indsamle 
data, uden at patienten er indrulleret i en kontrolle-
ret undersøgelse. Dette sker blandt andet ved at stil-
le spørgsmål om, hvordan borgeren opfatter og an-
vender den lægeordinerede medicin. Denne viden 
kan efterfølgende kombineres med de data, der fin-
des i systemerne.” 

Forskning i apoteksregi for at fremskaffe data om 
lægemidlers brug og dermed effekten i det virkelige 
liv giver en unik mulighed for at skille sig ud fra an-
dre interessenter i branchen, mener professoren.

”Apotekerne er som mange andre under økono-
misk pres, men ved at holde forskningsfanen højt 
har apoteksvæsenet for alvor noget at profilere sig 
på. Jeg er også overbevist om, at støtte til forskning 
på det enkelte apotek – eventuelt med støtte fra et 
nyetableret universitært forskningscenter – kan bi-
drage til at rekruttere og fastholde de dygtige med-
arbejdere. Farmaceuterne har gennemgået en forsk-
ningsbaseret uddannelse og er derfor fuldt kapable 
til at udføre forskningsopgaver.” n

Om off-label-undersøgelsen:

• Fem apoteker har deltaget.
•  Receptdata er trukket fra apotekernes lokale CITO-

servere vha. SQL-kode.
•  Off-label-analysen er netop publiceret i tidsskriftet 

Basic & Clinical Pharmacology and Toxicology. 
•  Undersøgelsen er inspireret af apoteker Asger Mor-

tensen fra Værløse.
•  Ansvarlige for projektet: professor emeritus, 

dr.med. Ole J. Bjerrum, cand.pharm.sci. Monika 
Andrulyte, Institut for Lægemiddeldesign og Far-
makologi. 

•  Lektor, ph.d. Lotte Stig Nørgaard, Institut for Far-
maci, Københavns Universitet, har stået for ind-
dragelsen af de studerende.

•  Apotekerforeningen har givet økonomisk støtte til 
publiceringen.

Ole J. Bjerrum,
professor i
farmakologi, 
Københavns 
Universitet.

Både patientforeninger, 

medicinalindustrien og 

myndighederne vil gerne 

have evidens for, at de læge-

midler, der er på markedet, 

også anvendes efter hensig-

ten. Før lægemidlerne god-

kendes, gennemgår de om-

hyggelige evalueringer, men 

hvordan de anvendes i det 

virkelige liv, ved vi meget 

mindre om. Den viden er der 

hårdt brug for, for den vil 

betyde en mere målrettet og 

individuel behandling med 

færre bivirkninger.”
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Apotekerforeningen holdt i juni karriere-

dag for farmaceutstuderende. Formålet var 

at klæde de studerende på til forhåbentlig  

at vælge en karriere på apoteket. 

Af Louise Dissing Schiøtt

Salen i Dehns Palæ var fyldt med forventnings-
fulde unge mennesker, da Apotekerforeningen 

afholdt karrieredag den 25. juni. Her kunne farma-
ceutstuderende fra Københavns og Syddansk Uni-

versitet komme på besøg i foreningen og høre om, 
hvordan man som farmaceut kan gøre karriere på 
apoteket. 

Apotekerformand Anne Kahns åbnede ballet med 
en velkomsttale, der gjorde de studerende klogere 
på både foreningen og apotekssektoren. Hun lagde 
blandt andet vægt på, at apoteket er en sektor med 
kort til toppen, hvor helt op imod hver fjerde apo-
teksfarmaceut er apoteker. Kahns fortalte også, at 
sektorens voksende størrelse skaber gode mulighe-
der for at specialisere sig i forskellige retninger. 

Karrieredag gav studerende  mod på apoteket

Store smil i salen under de veloplagte oplæg.
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Karrieredag gav studerende  mod på apoteket

Katharina Nielsen
23 år
Har netop færdiggjort  
BA i farmaci på SDU

”Det er et superfint arrangement. 
Jeg har fået udvidet min horisont 
i forhold til, hvad man kan lave 
som farmaceut på apoteket. På 
studiet får vi ikke rigtig nogen in-
formation om, hvad det vil sige 
at gå apoteksvejen – det har jeg 
fået i dag.”

Caja Rasmussen
26 år
Læser kandidat i farmaci  
på KU

”Karrieredagen har givet mig nye 
perspektiver på, hvordan vi som 
farmaceuter kan gøre en forskel 
ude på apotekerne. Jeg har helt 
sikkert fået et nyt syn på apoteks-
sektoren efter i dag og er blevet 
mere åben for muligheden for en 
fremtid her.”

Adel Nozhat
26 år
Læser kandidat i farmaci  
på SDU

”Karrieredagen har vist mig, at 
apotekskarriere ikke ’bare’ hand-
ler om at stå bag skranken. De 
forskellige oplæg har givet mig 
inspiration til, hvor mange for-
skellige mål man kan have med 
en apotekskarriere. Jeg kommer 
helt sikkert igen næste år!”

Apotekskarriere er mange ting

De mange forskellige muligheder blev tydelige, da 
fire unge farmaceuter gav de studerende indblik i 
deres vidt forskellige apotekskarrierer. Alexander 
Wiberg-Hansen, Kia Haubro, Hang Xing Zheng og 
Lars Lyngsø-Dahl fortalte om alt fra ledelsesambitio-
ner og medicinsamtaler til deres omskiftelige hver-
dag, der langtfra kun foregår bag skranken på apote-
ket. 

Karrieredagen havde også besøg af apoteker Lise 
Larsen fra Frederikssund Apotek, der fortalte om 
apoteket som en innovativ arbejdsplads. Hun lagde, 
ligesom Anne Kahns, vægt på apotekerbranchens 
unikke muligheder for at få ansvar tidligt som far-
maceut. ”Man kan meget hurtigt få meget at skulle 
have sagt”, sagde Lise Larsen i sit oplæg.

De forskellige oplæg vakte både interesse og be-
gejstring hos de studerende. Caja Rasmussen, der er 
kandidatstuderende i farmaci på Københavns Uni-
versitet, deltog i karrieredagen og blev overrasket 
over, hvor mange muligheder apoteket byder på. 
”Oplægsholderne var meget forskellige, hvilket 
gjorde, at der var meget forskelligt at spejle sig i. De 
viste, at en karriere på apoteket kan føre steder hen, 
man ikke lige havde set komme,” fortæller hun. 

Karrieredagen plantede frø af 
begejstring

Hele dagen igennem var de studerende engagerede 
og opmærksomme. Under oplæggene var der ikke 
en eneste smartphone i sigte, men derimod masser 
af koncentrerede blikke og gode spørgsmål til op-
lægsholderne. 

Efter oplæggene kunne de studerende gå på opda-
gelse i karrierebasaren, hvor de kunne afsøge job-
muligheder, høre om arbejdsopgaver og få en snak 
med forskellige aktører i branchen. De studerende 
netværkede på kryds og tværs og viste stor interesse 
for en fremtid på apoteket. Caja Rasmussen fortæl-
ler, at karrieredagen har åbnet hendes øjne for mu-
lighederne på apoteket. ”Jeg er blevet varm på ideen 
om en apotekskarriere efter i dag”, siger Caja Ras-
mussen. n
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Rasmus Blaaholm Nielsens speciale om 

øgning af biotilgængeligheden for læge-

midlet Digoxin blev kåret til årets bedste, 

da Syddansk Universitet hyldede de nye 

kandidater i farmaci. 

Af Louise Dissing Schiøtt

Den 28. juni markerede Syddansk Universitet afslut-
ningen på fem års hårdt arbejde for de nyuddanne-
de farmaceuter. Alle de nye kandidater fik overrakt 
deres dimissionsbrev, og studieleder Erik Bjerregaard 
holdt tale. 

Ved festlighederne blev prisen for årets bedste far-
maceutiske speciale også uddelt. Vinderen blev Ras-
mus Blaaholm Nielsen med sit speciale om, hvor-
dan man øger effekten af de aktive stoffer i læge-
midlet Digoxin på kroppen. Specialet blev udført i 

samarbejde med medicinalvirksomheden Janssen i 
Belgien og vejledt af Carsten Uhd Nielsen, ph.d. og 
professor i farmaceutisk videnskab, Institut for Fy-
sik, Kemi og Farmaci, SDU.  

Priskomiteen bestod af studieleder Erik Bjerrega-
ard og Tore Stage fra SDU, Birthe Søndergaard fra 
Apotekerforeningen samt Kamilla Buchberg Peter-
sen fra Lundbeck. Deres bedømmelse lagde vægt på, 
at Rasmus Blaaholm Nielsen havde gennemført spe-
cialet som en del af et udenlandsk forskningsmiljø, 
og at han benyttede mange forskellige analysemeto- 
der. Komiteen kaldte vinderen en ”dedikeret og 
handlekraftig studerende”. 

Prisen er indstiftet af Farmaceuternes Forening – 
SDU og blev i år uddelt for tredje år i træk. Speciale-
prisen er sponsoreret af Danmarks Apotekerfor-
ening, Pharmadanmark, Dansk Magisterforening, 
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på SDU samt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakutetssekretariat. 

Årets bedste farmaci-speciale

Rasmus Blaaholm Nielsen modtog sammen med æren en præmie på 8.000 kroner, sponsoreret af bl.a. Apotekerforeningen. Her ses han sammen med 
Maria Skytthe (tv.) og Gitte Schrøder (th.) fra Farmaceuternes Forening - SDU, som uddeler prisen. 
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Apotekerne i medierne

246 340

”Kommuner og regioner bør i højere grad tænke apotekerne ind som en integreret del af de-res forebyggelse af medicinfejl. På den måde kan apotekerne være med til at styrke det nære og sammenhængende sund-hedsvæsen og skabe tryghed for borgerne. I fællesskab kan vi sikre, at medicinfejl i fremtiden slår færre ihjel.” 
Anne Kahns, Altinget

”Man skal tage medicin, når 

man har behov for det, ikke 

før. Man skal huske, at medicin 

ikke er slik. Al medicin har en 

virkning, men det har altså og-

så bivirkninger. Så det er vig-

tigt at være inde i, hvordan 

medicinen fungerer, før man 

tager det.” 

Anne Kahns, Søndagsavisen

”Når man køber medicin på apoteket, skal man kunne være helt sikker på, at det er dygtige farmaceuter og farmakonomer, der har brugt årevis i uddan-nelsessystemet på at blive kloge på lægemidler, som står for ud-leveringen. Sådan er det nu, og sådan skal det blive ved med at være – alt andet vil bringe me-dicinsikkerheden i fare.”Anne Kahns, Farmakonomen

39 kommentarer
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Kort nyt
Tre år med ny apotekerlov: 154 flere apoteker

Amazon går ind på apoteksmarkedet i USA

1. juli 2015 fik Danmark en ny 
apotekerlov, der gjorde det nem-
mere for apotekere at etablere sig, 
hvor de ville. Siden er antallet af 
apoteker steget fra 312 til 466. 
Samtidig har mange apoteker ud-
videt åbningstiden.

Den nye lov gav apotekere mu-
lighed for at eje op til syv filialer 
inden for en radius af 75 kilome-
ter fra moderapoteket. Målet med 
lovændringen var at give dansker-
ne flere steder, hvor de kan gå di-
rekte ind fra gaden og få ekspede-
ret en recept, købe håndkøbslæge-
midler og få råd og vejledning af 
faguddannede lægemiddeleksper-
ter. Og det har de fået med hele 
154 nye apoteker.

”Udviklingen taler sit tydelige 
sprog. Vi apotekere har bestemt 
ikke været bange for at skærpe vo-
res interne konkurrence – tværti-
mod. Lovændringen har givet 
medicinbrugere flere alternativer, 
når de skal hente deres medicin, 
og mange – især i byerne – har 
oplevet, at der er blevet kortere til 
det lokale apotek, som har fået 
længere åbningstider og kortere 

ventetider”, siger Anne Kahns, 
formand for Danmarks Apoteker-
forening.

Udvidede åbningstider

I takt med at nye apoteker skyder 
op, har apoteker landet over også 
udvidet deres åbningstid. Udover 
de særlige lovbestemte lange vagt-
åbningstider på knap 50 vagtapo-
teker landet over, er der fx nu 104 
apoteker, der lukker efter kl. 17:30 
på hverdage, mod 25 før loven 
blev lavet om. På samme måde 
var der dengang to apoteker, der 
selv valgte at holde åbent om 
søndagen – nu er tallet 41. Regner 
man vagtapotekerne med, er der i 

alt 90 apoteker, der holder åbent 
om søndagen. Samtidig er den 
gennemsnitlige ventetid på det 
enkelte apotek faldet til 2 minut-
ter og 9 sekunder, hvilket er et 
halvt minut kortere end for tre år 
siden.

”Det skal være nemt at komme 
i kontakt med sundhedsvæsenet, 
både når man skal diagnosticeres 
hos lægen, og når man skal have 
sin medicin på apoteket bagefter. 
Og man må virkelig sige, at vi gør, 
hvad vi kan for at leve op til det 
ansvar. Politikerne har i den grad 
fået, hvad de har bedt om - og 
lidt til”, siger Anne Kahns.

Amazon, den amerikanske gigant 
inden for internethandel, an-
noncerede den 27. juni, at den 
overtager onlineapoteket Pill-
pack. Ifølge Bloomberg News lød 
prisen på 1 milliard kroner. Med 
købet bekræfter Amazon de 
mange spekulationer om intenti-
onerne om at gå ind på det ame-

rikanske apoteksmarked. Samti-
dig undgår Amazon den lange og 
besværlige godkendelsesproces 
for at få lov til at drive apoteks-
virksomhed ved at købe et eksi-
sterende onlineapotek.

Pillpack har allerede godken-
delser til at sælge receptpligtig 
medicin i 50 stater. Det er der-

med et enormt milliardmarked, 
Amazon bevæger sig ind på. Iføl-
ge Bloomberg News var det årlige 
salg i 2016 opgjort til 328,6 mia. 
dollar, og to af de store aktører 
på markedet, CVS Health Corp. 
og Walgreens Boots Alliance, 
solgte for henholdsvis 59,5 og 
57,8 mia. dollar i 2017.
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Vi gør dit apotek 
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”Sundhed er ikke alt. Men uden sundhed er 
alt intet.” Sådan sagde Lars Løkke Rasmus-
sen i sin partiledertale på Folkemødet. Med 
talen varslede han et efterår, der kommer til 
at stå i sundhedens tegn. Regeringen vil 
nemlig gennemføre den første store sund-
hedsreform i 10 år. 

Reformen vil, med Løkkes ord, have fokus 
på at ”skabe mere sammenhæng og nærhed 
i sundhedsvæsnet.” For apotekerne kan det 
betyde endnu mere ansvar for befolknin-
gens sundhed. Med bruttoavanceaftalen fra 
januar landede nye opgaver på apotekernes 
bord, og det er muligt, at sundhedsrefor-
men kan åbne for endnu flere. ”Vores sund-
hed er fundamentet for et godt liv, og det 
fundament skal vi styrke, og det vil jeg ger-
ne invitere til, at vi gør i fællesskab”, slutte-
de statsministeren sin tale. 

Statsministeren varsler 
sundhedsreform til efteråret
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Apoteksudnævnelse

København Enghave Apotek: Apoteker Mikkel 
Rostgaard Jørgensen, Kastrup Apotek, den 25. maj 
2018.

København Sydhavnsapoteket: Apoteker Susan-
ne Overmark Bendixen, København Sønderbro 
Apotek, den 25. maj 2018.

Apoteksovertagelse

Kolding Sønderbro Apotek: Ulrik Hostrup Larsen 
den 1. juli 2018.

Skovlunde Apotek: Jacob Lenaus den 1. juli 2018.

Apoteksbevilling opgivet

Haderslev Løve Apotek: Apoteker Bo Bjerregaard-
Andersen fra udgangen af marts 2019.

Viborg Løve Apotek: Apoteker Grethe Berg Arve-
sen fra udgangen af februar 2019.

Apoteksbevillinger ledige

København Valby Apotek fra den 1. januar 2019.

Frederiksberg Apoteket Godthåb fra den 1. de-
cember 2018.

Apoteksfilial oprettet

Viborg Svane Apotek: Pr. 18. juni 2018 åbnede en 
ny filial under navnet Overlund Apotek.

Ændring af apotek til filial

Fredericia Løve Apotek Vestcentret er pr. 28. maj 
2018 blevet apoteksfilial. Løve Apoteket Lillebælt 
Løvbjerg er herefter hovedapotek.

Apoteksflytninger

Lynge Apotek skiftede den 18. juni 2018 adresse 
til: Lynge Bytorv 5, 3540.

Dødsfald

Apoteker Hanne Løfgreen Tveden, tidligere     
Saltum Apotek, er død den 22. juni 2018. 

Apoteker Jens Jørgen Oxlund, tidligere Randers 
Svane Apotek, er død den 10. juni 2018.

Fødselsdage

60 år

27. august 2018: Apoteker Tove Drikkjær,          
Bogense og Nyborg Apotek.
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Kort nyt
Flyvefærdige farmakonomer

174 nye farmakonomer blev offi-
cielt udklækket, da Pharmakon 
holdt dimission den 29. juni. Her 
blev de fejret af både familie og 
venner og af Pharmakon og re-
præsentanter for branchen. Ved 
festlighederne blev der holdt taler 
af blandt andre Hassan Salmasi, 
der er uddannelelseschef på far-
makonomuddannelsen, Pharma-

kons rektor Lotte Fonnesbæk 
samt Christina Durinck, der er 
formand for Farmakonomfor-
eningen. Det skriver Farmako-
nomforeningen på deres hjem-
meside. 

Apotekerforeningens formand, 
Anne Kahns, var også på talersto-
len. Herfra forsikrede hun de nye 
farmakonomer om, at der er brug 

for dem på apoteket – blandt an-
det fordi, de endnu ikke er ramt 
af sygdommen ”plejer” og derfor 
kan se arbejdsgangene med friske 
øjne og stille gode spørgsmål. 

Ved dimissionen blev to stude-
rende hyldet lidt ekstra. Det 
gjaldt Ina Ommen fra Odense Sct. 
Hans Apotek, der havde sikret sig 
et gennemsnit på 12, og dermed 
ikke blot havde årgangens højeste 
snit, men det højeste nogensinde 
på farmakonomuddannelsen. Og-
så Olja Bukvic fra Svane Apoeket 
Aabenraa fik et ekstra skulderklap 
med på vejen. Hun havde gen-
nem uddannelsen gjort sig be-
mærket ved sit store sociale enga-
gement, og hun blev hyldet for 
altid at være klar til en snak og et 
kram til de andre elever.

Ved dimissionen fik alle 174 
elever overrakt deres eksamensbe-
vis personligt af rektor, hvorefter 
de nyuddannede farmakonomer 
blev fejret på Pharmakon. 

I fremtiden skal apoteksansatte 
farmaceuter spille en større rolle 
for patienter med psykiske lidel-
ser. I hvert fald hvis det står til 
den britiske sammenslutning af 
farmaceuter, Royal Pharmaceuti-
cal Society (RPS). Det skriver Me-
dicintidsskriftet.dk. 

RPS har netop udgivet en rap-
port med titlen ’No health with-
out mental health: How can 

pharmacy support people with 
mental health problems’. I rap-
porten foreslår RPS, at farmaceu-
terne kan støtte patienternes 
mentale sundhed. Det kan de 
blandt andet gøre ved at gen-
nemgå psykiatriske patienters 
medicinforbrug samt ved at råd-
give om blandt andet motion og 
rygestop. 

RPS skriver i rapporten, at det 

er vigtigt for det stadig mere 
pressede sundhedsvæsen at få 
det bedste ud af alle dem, der ar-
bejder med sundhed. Og her me-
ner foreningen ikke, der bør skel-
nes mellem fysisk og psykisk 
sundhed. Derfor bør man ifølge 
rapporten udnytte apoteksfarma-
ceuternes medicinske kompeten-
cer i videre udstrækning end i 
dag. 

Britiske farmaceuter vil bekæmpe psykiske lidelser
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Hvis du vil stoppe, 
skal du vide, hvor du skal starte.

Godt vi har apoteket.
Vi hjælper dig med at kvitte cigaretterne. 
Start på apoteket.dk/rygestop 
eller hent den gratis app e-kvit med det samme.
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