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Godt vi har apoteket
Vidste du, at de fleste børneinfektioner ikke kræver antibiotika?
Med den rette pleje går det meste over af sig selv.
Spørg her på apoteket om gode råd til behandling og lindring af
almindelige infektioner hos børn.
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Vi kan ikke fjerne de
mens.
Men vi kan gøre hv
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Gode råd om livet me
d demens

Apoteksindretning
Vi kan være med hele vejen
- Arkitekt
- Udvikling
- Montering
- Projektledelse
- Etablering

Så du kan få det apotek, dig og dine kunder fortjener

Bico udvikler i samarbejde med vores
fabrikker og samarbejdspartnere
specielløsninger til apoteksindretning.
Et eksempel er vores skandinaviske
koncept NIRI.

Bico har udviklet indretnings artikler
som både optimere lager og butik.
Du kan se mere om Bico Concept og
vores NIRI koncept på vores
hjemmeside: www.bicoconcept.dk

Telf.: 50 73 25 87
Mail: martin@bicoconcept.dk
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MELLEM APOTEKER
Usædvanligt samarbejde mellem
apoteker har givet ekstra bonus

FOREBYGGELSESSAMARBEJDE
Apotekerforeningen skubber samarbejde
mellem apotek og kommune i gang
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NØGLEN TIL TANDSUNDHED
OG VELVÆRE
Hvis du har hørt begrebet ’naturlig sundhed’ – er du ikke alene om det. Det er blevet
et modebegreb – og består ikke bare af naturlige ingredienser, men produkter som
virker i harmoni med kroppen for at skabe overlegne resultater.
Dette gælder desuden for langt flere områder end hudpleje. Viden om
mundhygiejne udvikler sig også hurtigt inden for naturlig sundhed.
Faktisk så hurtigt, at i følge branchens ledere, kan denne naturlige
tilgang være løsningen, der holder vores mund sund og beskyttet
mod årsagerne til tandsundhedsproblemer (såsom huller, tandkødsproblemer og følsomme tandhalse).

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

Vidste du, at der lever 100 milliarder
bakterier i din mund? Det er lige så mange
som der er stjerner i galaksen!
Når de gode bakterier blomstrer, kan de hindre de dårlige i at formere sig
og holde munden sund og naturligt beskyttet.

ZENDIUM TANDPASTA:
VIDENSKAB OG NATUR I HARMONI
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Et banebrydende videnskabeligt studie udført af Zendium
dokumenterede, at tandpastaens unikke sammensætning med
proteiner og enzymer påvirker de gode bakterier i munden
positivt.*

MED
NATURLIGE
ENZYMER &
PROTEINER

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

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

STYRKER MUNDENS NATURLIGE FORSVAR
*Refererer til bakteriearter, der har relation til tandkødssundhed, som ændredes signifikant efter 14 ugers klinisk studie med 102 forsøgspersoner.
**Zendium Classic, Fresh+White, Emalje Protect, Biogum og Cool Mint er Svanemærket.
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Ny lov om genudlevering
vil gøre det nemmere at
være borger i sundhedsvæsenet
Der er i øjeblikket stort politisk fokus på sundhedsvæsenet, især på grund af regeringens ønske om en sundhedsreform. Undervejs i forløbet med hele denne kommende reform skal sundhedspolitikerne også tage stilling til nogle af delene fra den
bruttoavanceaftale, som Danmarks Apotekerforening indgik med ministeriet først
på året. Særligt er det netop nu spændende at følge med i lovbehandlingen af forslaget om, at apoteker i visse tilfælde skal have lov til at genudlevere den mindste
pakning af medicin til brugere i stabil behandling, som ikke kan præsentere en gyldig recept.
Forslaget er et af flere, som foreningen fik sat på dagsordenen i Udvalget om det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Og det flugter da netop også med regeringens ønsker om at gøre sundhedsvæsenet mere sammenhængende og trække
det nærmere på den enkelte borger.
Hver eneste dag oplever vi på landets apoteker borgere, som står og mangler en
gyldig recept på det lægemiddel, som de ellers er i stabil behandling med.
Det kan være en p-pillebruger, som ikke har opdaget, at der ikke er flere udleveringer tilbage på recepten, det kan være en hjertepatient, hvis fornyede recept af en
eller anden grund ikke ligger i det fælles medicinsystem, FMK, selvom han mener
at have bedt lægen om den, eller flere andre eksempler.
Det er på godt jysk rigtig træls at bede de borgere ringe til akuttelefonen for at få
en ny recept på det lægemiddel, som vi kan se i systemet, at vi allerede har udleveret til dem mange gange tidligere, og som de som brugere i stabil behandling kender ud og ind.
Det opkald er unødig brug af tid – både for borgeren selv, men også for personalet
hos akuttelefonen og ikke mindst for de næste patienter i telefonkøen, som måske
har et mere presserende behov for akut lægehjælp.
Kombinationen af data i FMK, de fem års universitetsuddannelse i lægemidler,
som apoteksfarmaceuter har bag sig, og relevant efteruddannelse gør, at man godt
kan spare opkaldet i de tilfælde, lovforslaget omhandler, uden at det går ud over
patientsikkerheden. Det er absolut forsvarligt, at vi i de tilfælde udleverer den
mindste pakning af det sædvanlige lægemiddel med det samme og på den måde giver borgeren lidt mere tid til at få bragt recepten i orden med egen læge i fred og ro,
når det passer bedre ind i begges kalender.
Det er en justering af lovgivningen, som udnytter kompetencerne, der, hvor de
er, som hjælper med til at begrænse presset på akutfunktionerne, og som klart vil
gøre det nemmere at være borger i sundhedsvæsenet, uden at gå på kompromis
med hensynet til borgerens helbred.
Og det er og skal altid være det absolutte fokus for alle dele af sundhedsvæsenet.

Anne Kahns
Formand for Danmarks
Apotekerforening
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Kampagner
styrker og synliggør
apotekernes faglighed
Apotekets sundhedsfaglige kampagner
handler om alt fra hudsygdomme til mavesyre. Men de har alle det samme grundlæggende formål – at sætte fokus på apotekets
kerneområde: den kompetente sundhedsfaglige rådgivning

Af Louise Dissing Schiøtt

H

Derudover leverer foreningen en massiv onlineindsats i kampagneperioden. Facebook-annoncer bliver
målrettet kampagnens målgruppe via Facebooks annonceringsværktøj. Købte søgeord på Google, tvspots på apotekets infoskærme og bannerannoncer
på relevante sider skaber synlighed og opmærksomhed om kampagnen både på de fysiske apoteker og
på hjemmesiden apoteket.dk. Derudover lancerer
foreningen i forbindelse med hver kampagneaktivitet en kampagneside på apoteket.dk, hvor borgere
kan finde mere information om kampagnens emne.

vert halve år bliver en ny sundhedsfaglig
Reklame for apotekets kerneydelse
kampagne skudt i gang på apotekerne,
Kampagnerne indeholder koncentreret inog der stilles hver gang skarpt på et nyt
formation om et bestemt sundhedsfagligt
emne. I første halvår af 2018 handlede
emne og rådgivningen om dette. Men
kampagnen eksempelvis om mænd og
Markedsføring kampagnerne kan andet og mere end at
satte undervejs fokus på blandt andet
oplyse om symptomerne på akne og give
mænd med type 2-diabetes og mænds
gode råd til at mindske mavesyre. De er
mavesyre.
med til at fastholde apoteket i borgernes beKampagnematerialet fra Apotekerforvidsthed som en integreret del af sundhedseningen omfatter både en faglig opdatering
væsnet.
til apotekspersonalet om emnet og en pakke med
Af apotekernes strategi Apoteket – Tættere på dig
marketingmateriale i form af plakater, foldere og
fremgår det, at de sundhedsfaglige kampagner skal
Facebook-opslag, der skal gøre kampagnen synlig
Fortsættes side 8
for borgerne.

”

Kampagnerne giver os på apoteket en opdatering på for-

skellige sundhedsfaglige emner. Det faglige materiale graver
ofte et spadestik dybere end den viden, vi har på rygraden, så
på den måde bliver vi hele tiden dygtigere.”
Anja Hoffmann, apoteker
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være med til at sikre synligheden i lokalområdet.
Og her er det særligt den sundhedsfaglige rådgivning, der skal fremhæves, fortæller Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør i Apotekerforeningen:
”Med tilstedeværelsen både fysisk og online ’reklamerer’ vi for apotekets kerneydelse, nemlig den
sundhedsfaglige rådgivning. Kampagnerne minder
borgerne om, at apoteket er et nemt og bekvemt
sted at få rådgivning, fordi der altid er et i nærheden, og man kan gå direkte ind fra gaden uden tidsbestilling. Samtidig har personalet siddet på skolebænken i mange år for at uddanne sig til lægemiddeleksperter, så den faglige kvalitet er også i top,” siger hun.
Kampagnematerialet henviser altid både til den
personlige rådgivning på de fysiske apoteker og til
apoteket.dk, hvor borgerne kan chatte direkte og
anonymt med fagpersonale døgnet rundt. Med apotekets forlængede digitale arm er der således altid
adgang til rådgivningen, uanset hvor og hvornår
man har brug for det. Det budskab er kampagnerne med til at sprede.

Fakta om apotekernes
sundhedsfaglige kampagner
Hvert halve år sætter apoteket fokus på et nyt emne
fx huden, hjernen eller mænd. Inden for emnet afholdes to kampagneaktiviteter i løbet af det halvår,
kampagnen varer.
Kampagnerne er skrevet ind som en del af apotekets eksterne strategi: ”De sundhedsfaglige kampagner sikrer, at apoteket opnår stor synlighed i lokalområdet”. (Apoteket – Tættere på dig, 7.1.a)

sundhedsfaglige kampagner løfter det faglige niveau på:
”Kampagnerne giver os på apoteket en opdatering
på forskellige sundhedsfaglige emner. Det faglige
materiale graver ofte et spadestik dybere end den
viden, vi har på rygraden, så på den måde bliver vi
hele tiden dygtigere,” fortæller apoteker Anja
Hoffmann.
Udover at opdatere apotekspersonalets
Kampagner styrker apotekets
viden på bestemte områder hjælper kamrådgivning
Markedsføring pagnerne også de enkelte apoteker til at
Den kompetente sundhedsfaglige rådudvikle den sundhedsfaglige rådgivning.
givning er en af hjørnestenene i apoteBirthe Søndergaard forklarer, at kampagkernes arbejde. Som samfundets lægenerne ikke kun gavner rådgivningen om de
middeleksperter er apotekerne forpligtet til
specifikke kampagneemner, men også gavner
at opretholde en høj faglig standard. Også dette
i bredere forstand:
bidrager de sundhedsfaglige kampagner til at sikre.
”Det kan være abstrakt at udvikle sin rådgivning på
Fortsættes side 10
På Rudkøbing Apotek er man glad for den måde, de

”

Med tilstedeværelsen både fysisk og online ’reklame-

rer’ vi for apotekets kerneydelse, nemlig den sundhedsfaglige rådgivning. Kampagnerne minder borgerne om,
at apoteket er et nemt og bekvemt sted at få rådgivning,
fordi der altid er et i nærheden, og man kan gå direkte
ind fra gaden uden tidsbestilling.”
Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør i Apotekerforeningen

Rowa : Fremtiden inden for apoteker
®

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

rowa-nordic.dk

Rowa® Technologies
© 2016 BD. Alle rettigheder forbeholdes. BD, BD-logoet, Rowa og alle øvrige varemærker tilhører Becton, Dickinson & Company. 12/16 0000MS07635iss1
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et generelt plan, men når man pludselig skal forholde sig til, hvordan man specifikt rådgiver eksempelvis mænd eller borgere med hudlidelser, bliver det
lettere at omsætte til praksis. Og den læring, der følger med her, kan bruges inden for alle emner,” siger
hun.
Det billede kan Anja Hoffmann godt genkende fra
sit eget apotek. ”Med kampagnerne får vi lejlighed
til at tænke over, om vi kan gøre noget anderledes
med hensyn til den måde, vi rådgiver på. Kampagnerne sætter tanker i gang hos os – og giver os mulighed for at vise vores faglighed på en anden måde
end ellers,” fortæller hun.

Generelt svarer ni ud af ti apoteker, som deltager i
Apotekerforeningens interne evalueringer, at de i
forskellig grad benytter sig af kampagnematerialet.
Og langt størstedelen giver desuden udtryk for at
være tilfredse eller meget tilfredse med indholdet i
de sundhedsfaglige kampagner. Den store opbakning til kampagnerne er vigtig, fordi det skaber større synlighed, når materialet optræder på apoteker i
hele landet og forskellige onlineplatforme. Samtidig
sikrer det et ensartet udtryk for apotekerne, at det er
de samme plakater, foldere og Facebook-opslag,
man møder overalt, blandt andet på Rudkøbing
Apotek:
”Vi bruger de sundhedsfaglige kampagner i
stor stil. Vi sørger for, at kampagnematerialet er det første, kunderne ser, når de
Markedsføring kommer op til skranken. Det giver ofte
anledning til en god snak – også om de
lidt svære emner, der ellers kan være vanskelige at tage tilløb til, som for eksempel
erektil dysfunktion,” siger Anja Hoffman.
Fælles indsats er værdifuld
Netop muligheden for at tage emner op, som
ellers kan være svære, er også noget, Apotekerforeningen har for øje, når kampagnerne bliver
udviklet.
”Med kampagnerne gør vi en indsats for at
flytte folks syn på bestemte sygdomme og liHold øjender,
delser. Vi forsøger for eksempel at aftabuisere
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Målet med kampagnerne –
og hvordan vi måler dem
Det er med fuldt overlæg, at alle Apote-

har til formål at informere foreningen om en
kampagnes styrker og svagheder, så disse erfarinkerforeningens sundhedsfaglige kampagger kan være med til at gøre den næste kampagne
ner ligner hinanden i deres grafiske
endnu bedre,” siger Lene Lund Hansen.
udtryk, og alle sammen slutter med
Men det er selvfølgelig endnu mere vigtigt at
afmeldingen ’Godt vi har apoteket’
undersøge, hvordan målgruppen – borgerne – tager imod kampagnerne. Denne undersøgelse
For kampagnerne har alle samme strategiske mål,
foregår primært ved hjælp af onlineanalyseværkforklarer Lene Lund Hansen, kommunikationsditøjer, fortæller kommunikationsdirektøren.
rektør i Danmarks Apotekerforening:
”Vi benytter os af værktøjer, som kan måle bl.a.
”Kampagnerne skal styrke apoteket som brand
på antallet af interaktioner (likes, kommentarer,
og fremme borgernes syn på apoteket som der,
delinger og tags) med opslagene på Facebook og
hvor de kan gå direkte ind fra gaden og få
antallet af visninger og nye besøgende på apoadgang til råd og vejledning,” siger
teket.dk. Men vi måler også på antallet af
hun.
henvendelser på livechatten tilknyttet
Derfor er Apotekerforeningen meapoteket.dk. For eksempe steg antallet
get omhyggelig med at måle hver
Markedsføring af chathenvendelser om børneeksem
enkelt kampagnes effekt. Først og
med over en tredjedel, da kampagnefremmest er det væsentligt, at kamaktiviteten kørte, sammenlignet med
pagnematerialet bliver brugt, og at
måneden før,” siger Lene Lund Hansen.
apotekerne kan stå på mål for budskaberEksempelvis ramte kampagnen ’Mænd og
ne i materialet.
type 2-diabetes’ over 450.000 brugere på tværs af
”Efter hvert kampagneemne foretager vi en inalle medier – bannere, Facebook og Google-søgtern evaluering, hvor alle apotekere har mulighed
ning. Og over 10.000 unikke brugere klikkede sig
for at komme med input. Evalueringerne måler
ind på apoteket.dk/bedreliv i kampagneperioden,
både kvantitativt og kvalitativt, hvordan kampaghvor apotekets quiz om type 2-diabetes blev vist
nen blev taget imod, og i hvilket omfang kamover 12.000 gange og dermed var med til at skabe
pagnematerialet blev benyttet. Evalueringerne
yderligere synlighed omkring emnet. n

”

Vi benytter os af værktøjer, som kan måle bl.a. på an-

tallet af interaktioner (likes, kommentarer, delinger og tags)
med opslagene på Facebook og antallet af visninger og nye
besøgende på apoteket.dk. Men vi måler også på antallet af
henvendelser på livechatten tilknyttet apoteket.dk.”

Lene Lund Hansen, kommunikationsdirektør i Danmarks Apotekerforening
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Medicin på skoleskemaet
Apoteket vil gøre skolebørn klogere på
medicin med den aktuelle kampagneaktivitet Medisund Fornuft. Skolebørns forbrug
af smertestillende medicin er bekymrende
højt, så nu tager farmaceuter og farmakonomer på besøg på landets folkeskoler,
hvor de skal undervise børn i gode medicinvaner
Af Louise Dissing Schiøtt

M

edisund Fornuft er en del af den aktuelle
sundhedsfaglige kampagne, der har fokus
på børn. Men det er ikke nogen helt almindelig
kampagneaktivitet, for udover den sædvanlige marketingindsats i form af foldere, plakater og Facebook-indhold skal apotekspersonale på besøg i 5.og 6.-klasser landet over og undervise børnene i gode medicinvaner.
Initiativet bygger videre på gode undervisningser-

faringer fra Skole-medicinprojektet, der er et samarbejde mellem lægemiddelforskere fra Københavns
Universitet, Rigshospitalet, de danske uddannelsesapoteker samt mere end 100 skoleklasser.
Baggrunden for Medisund Fornuft er Skolebørnsundersøgelsen 2014, foretaget af Statens Institut for
Folkesundhed. Undersøgelsen viste et bekymrende
højt forbrug af smertestillende medicin blandt skolebørn. Eksempelvis havde op mod halvdelen af de
13-årige piger taget medicin mod hovedpine mindst
en dag om måneden. Undersøgelsen viste også, at
en del tog smertestillende uden at have ondt. Resultaterne fra undersøgelsen tyder på, at børnene ikke
ved nok om medicin. Det vil apoteket nu gøre noget ved, fortæller Birthe Søndergaard, der er sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerforening:
”Medisund Fornuft er en mulighed for at vise, at
apoteket tager sin rolle som samfundets lægemiddelekspert alvorligt. Vi kan se, at børnenes medicinvaner ikke er gode nok. Derfor ser vi det som vores
opgave at gøre børnene og deres forældre klogere
på, hvordan man kan omgås medicin på en respekt-
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fuld og sikker måde. Og det gør vi nu ved at sætte
medicin på skoleskemaet,” siger Birthe Søndergaard.

Ud i nærområdet

mann peger også på relevansen af undervisningen i
et større perspektiv:
”Medisund Fornuft er et samfundsmæssigt vigtigt
initiativ. Jeg er sikker på, mine medarbejdere vil
ranke ryggen og være stolte af at repræsentere apoteket, når de skal ud at undervise,” siger Anja Hoffmann.
Der er primært fokus på Medisund Fornuft i kampagneperioden fra den 17. september til den 7.
oktober, men undervisningen kan foregå
både før og efter, alt efter de enkelte aftaler med skoler og apoteker. n

Når farmaceuter og farmakonomer kommer ud og
besøger skolerne, er de ikke alene med til at lære
børnene om gode medicinvaner. De er også med til
at forankre apoteket i det lokale miljø og lære områdets borgere bedre at kende.
Apoteker Anja Hoffmann fra Rudkøbing
Apotek ser gode muligheder i at forlade apoteksskranken for en stund til fordel for
klasseværelset:
Markedsføring
”Når vi kommer ud på skolerne for at
undervise, får vi sat ansigter på os selv over
for børnene. Samtidig møder vi nogle af loFakta om Medisund Fornuft
kalsamfundets yngste borgere, som vi ellers
Medisund Fornuft er en del af den aktuelle sundsjældent får lejlighed til at tale med,” fortæller hun.
hedsfaglige
kampagne om børn, der løber i andet
Udover at skabe relationer i nærområdet er underhalvår af 2018.
visningen også en anledning til at vise børnene,
Kampagneaktiviteten varer officielt fra den 17. sephvad det vil sige at arbejde på et apotek.
tember til 7. oktober, hvor der vil være fokus på emnet på apotekets online-kanaler. Derudover modta”Medisund Fornuft giver os på apoteket mulighed
ger apotekerne informationsmateriale om Medisund
for at vise vores faglighed i lokalsamfundet og vise,
Fornuft i form af plakater og foldere, som de kan
hvad børnene – også når de bliver ældre – kan bruge
bruge, så længe de finder det relevant.
apoteket til,” siger Anja Hoffmann.
Undervisningen er planlagt som to sammenhæn-

En anderledes udfordring
For apotekets personale er undervisningen både en
afveksling fra hverdagen og en stor faglig udfordring. Hver dag tilpasser apotekspersonalet deres viden om medicin til de borgere, de står over for; men
det er sjældent, at borgerne er børn. Derfor indebærer Medisund Fornuft en stor udfordring med hensyn til at formidle den komplekse fagviden til den
unge målgruppe, som Anja Hoffmann ser frem til at
kaste sig selv og sine medarbejdere ud i:
”Vi glæder os til at komme ud at undervise. Det er
altid spændende med anderledes opgaver end dem,
vi er vant til på apoteket. Det er nyt for os at skulle
formidle vores viden gennem leg og læring,” siger
hun.
Undervisningen er dog ikke kun en spændende
faglig udfordring for medarbejderne. Anja Hoff-

gende lektioner a 45 minutter.
Undervisningen har til formål at lære børnene om
respektfuld og sikker brug af medicin. Samtidig vil
undervisningen have fokus på at lære børnene alternative strategier til at håndtere fx hovedpine og mavesmerter, hvor de måske ellers ville have taget medicin.
Undervisningsmaterialet er udformet, så det også
kan bruges af læreren selv, hvis skolen ikke ønsker
besøg fra apoteket.
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Fremtiden inden for apoteker
®

Lad BD Rowa støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden
Centraliseret kontrol af alle digitale Rowa-systemer
Kompatibel med alle løsninger fra Rowa samt andre producenter
Enkelt design på webportalen vCloud
For flere oplysninger kontakt:
Henrik Walter
Mobil: 61270808
e-mail: henrik.walter@bd.com

Rowa® Technologies

rowa-nordic.dk

Rowa®-opbevaringssystemer
Intelligente løsninger til opbevaring og udlevering i apoteker. Drag fordel
af 20 års erfaring fra mere end 6.500 installationer i hele verden.

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

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

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

15

16

FARMACI 08 | SEPTEMBER 2018 | MARKEDSFØRING AF APOTEKERNE

Sammen står vi stærkere
Troværdighed, sparring og rækkevidde er
tre af nøgleordene, når Apotekerforeningen
samarbejder med patientforeninger og
andre sundhedsorganisationer om kampagner

følte sig så respekterede gennem processen, og vi
har alle været meget, meget glade for resultaterne,”
siger Johanne Bratbro, der er projektleder hos EN
AF OS.

Flere afsendere øger troværdigheden

I Apotekerforeningen kan kommunikationsdirektør
Af Louise Dissing Schiøtt
Lene Lund Hansen også hurtigt pege på de positive
resultater af samarbejder med patientforeninger
lzheimerforeningen, landsindsatsen EN AF
som EN AF OS. Blandt andet styrker det budskabet,
OS, Dansk Hovedpinecenter, Migræne & Honår man er flere om at levere det, forklarer hun:
vedpineforeningen, Forum for Mænds Sundhed og
”Når vi står sammen om at sende materiale ud,
Diabetesforeningen. Alle disse organisationer har
står vi stærkere. Ofte er vi eksperter på forskellige
Apotekerforeningen samarbejdet med inden for det
områder inden for et kampagneemne, og derfor giseneste år – alene i forbindelse med sundver det mening at være fælles om det, fordi
hedsfaglige kampagner. De mange samarvi kan supplere hinanden på en god måbejder har været af forskellig karakter i
de. Samarbejdet med EN AF OS er et godt
omfang og i udtryk. Fælles for dem er
eksempel på netop det: EN AF OS er eksMarkedsføring
imidlertid, at de alle har bidraget til
perter i, hvordan man skal kommunikeøget troværdighed, faglig sparring og
re til mennesker med psykiske lidelser.
større rækkevidde for apotekernes budApotekerne er eksperter i medicin og rådskaber.
givning om for eksempel bivirkninger. BorI efteråret 2017 fokuserede Apotekerforeningerne vil derfor opleve, at budskaberne er velgens kampagne på antipsykotisk medicin. Her samovervejede og velunderbyggede, når vi kommunikearbejdede foreningen med landsindsatsen EN AF
rer samlet – og det øger troværdigheden.”
OS, der har til formål at afstigmatisere psykisk sygDette billede genkender Johanne Bratbo. Hun
dom.
Medarbejdere fra Apotekerforeningen interviewede indledningsvis en fokusgruppe bestående af seks
ambassadører fra EN AF OS. Fokusgruppen gav et
indblik i, hvordan brugere af antipsykotisk medicin
helst vil mødes og rådgives på apoteket. Denne viden dannede grundlag for udviklingen af en intern
film til apotekerne om rådgivning af målgruppen.
Derudover satte apotekerne sammen med EN AF OS
fokus på mundtørhed, der er en hyppig bivirkning
ved antipsykotisk medicin, og som kan give alvorlige tandproblemer og hæmme patienterne både socialt og fysisk. Det skete blandt andet med en folder
og en plakat om emnet, som begge blev produceret
på baggrund af sparring med EN AF OS.
”Vi havde et helt fantastisk samarbejde med Apotekerforeningen. Ambassadørerne i fokusgruppen

A
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fremhæver, at samarbejdet med Apotekerforeningen
blandt andet har givet EN AF OS mulighed for at
sætte fokus på tandproblemer som bivirkning af
antipsykotisk medicin – et budskab, indsatsen længe gerne har villet ud med.
”Samarbejdet med apoteket skabte pludselig en
seriøsitet om emnet. Apotekernes folder om
tandsundhed har været en døråbner for os, fordi
den er så konkret og fagligt funderet,” fortæller
hun.

Faglig sparring gør os
klogere på målgruppen
Et andet resultat af Apotekerforeningens samarbejder med andre sundhedsorganisationer er
den videndeling, der helt naturligt sker undervejs i processen, forklarer Lene Lund Hansen:
”Vi bliver klogere af at samarbejde med patientforeninger og andre sundhedsorganisationer. Hos dem sidder fagpersoner, der arbejder specifikt med denne sygdom eller målgruppe hver eneste dag; dem kan vi lære meget af,” fortæller hun.
I samarbejdet med EN AF OS gjaldt det
særligt sparring om, hvordan man skulle
kommunikere til målgruppen for antipsykotisk medicin. Og den sparring skabte resultater, som man hos EN AF OS tydeligt
kunne mærke.
”Vi har fået så meget positiv respons på filmen til
apotekerne om, hvordan man bør rådgive antipsykotiske patienter. Alle hos EN AF OS er begejstrede
både for indholdet og for den respektfulde tone, filmen er holdt i. Samtidig har vi haft helt konkrete
oplevelser med, hvordan apotekerne har taget rådene i filmen til sig i deres daglige arbejde. En af vores
ambassadører besøgte kort tid efter kampagnen sit
lokale apotek. Her var der på baggrund af kampagnen blevet indført en diskretionslinje, ligesom hun
blev spurgt om eventuelle bivirkninger og fik tilbudt en samtale om disse. Det betyder virkelig meget for de psykiatriske patienter at føle sig lyttet til
og respekteret. Og det oplever de i høj grad at blive
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på apoteket,” siger Johanne
Bratbo.
Udover den faglige sparring om indhold og målgruppe skaber samarbejderne også mulighed for at
nå længere ud med budskaberne for apotekernes
sundhedsfaglige kampagner. Ofte fungerer samarbejdspartnerne nemlig også som distributører af
kampagnernes indhold både online og i form af fysisk materiale, hvilket også gjorde sig gældende i
forbindelse med EN AF OS.
De kommende sundhedsfaglige kampagner i 2019
har som overordnede emner hhv. luftvejene og tarmen, og her vil apotekerne opsøge samarbejde med
eksempelvis Astma-Allergi Danmark og ColitisChron Foreningen. n
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Usædvanligt samarbejde mellem
Medarbejderne på Vejen og Egtved Apotek
har fået styrket fagligheden, sammenholdet
og troen på egne evner efter et anderledes
samarbejde med et konkurrerende apotek
Af Lotte Edberg Loveless

H

vad gør man, når hele personalegruppen gerne vil på fælles udviklings- og teambuildingkursus på La Santa Sport i en uge?
På Vejen og Egtved Apotek allierede man sig med
Haderslev Hjorte Apotek, der havde samme behov –
og derfor også samme udfordring. De to apoteker
havde hver især været afsted en gang tidligere. Da
var begge personalegrupper nødt til at splitte sig op
og tage af sted ad to omgange, så den ene halvdel
kunne passe det derhjemme, mens den anden var
på kursus.
Men denne gang aftalte man at overtage den fulde betjening af hinandens apoteker under en kursusuge. Et vovet projekt i en branche, hvor de ansatte generelt bliver på samme arbejdsplads i mange
år og bedst kan lide faste rutiner. Og hvor konkurrencen er øget efter apotekerloven i 2015.
”Vi er professionelle, så tavshedspligt og fortrolighed var fra starten en selvfølgelig del af projektet,”
siger souschef Anne Kjølbye fra Vejen og Egtved
Apotek. ”Da ideen først var formuleret, forfulgte vi
den, selvom det var vildt grænseoverskridende. Alle
havde samme mål og var villige til at hjælpe hinanden,” siger hun.

Åben dialog
Allerede i efteråret begyndte den grundige forberedelse før de gensidige vikariater i foråret.
”Vi gjorde meget ud af at brainstorme på potentielle udfordringer. Alle bød løbende ind med tanker
og overvejelser,” fortæller Anne Kjølbye.
Hun lavede detaljerede oversigter over opgaver og
udfordringer og indhentede tilsvarende lister fra
Haderslev Hjorte Apotek. Prioriteringen var klar:
”Fokus var på kerneopgaven: at kunderne fik kva-

lificeret, personlig rådgivning og deres medicin med
hjem fra apoteket,” siger souschefen.
Medarbejderne blev sendt i oplæring på hinandens apoteker for at lære systemerne at kende og
blive fortrolige med hverdagen.
”For eksempel bruger de robot – det gør vi ikke.
Og vi har veterinærfunktion, hvilket de ikke er vant
til,” fortæller Anne Kjølbye.

Kæmpestor kabale
Haderslev Hjorte Apotek og Vejen og Egtved Apotek
har henholdsvis tre og to enheder. Projektet involverede omkring 40 medarbejdere, og vagtplanerne
var indimellem en kompliceret kabale.
”Vi skulle holde styr på, hvem der var ude og
hjemme, og hvem der kom her fra Haderslev Hjorte
Apotek. Samtidig skulle der også være ressourcer til
at oplære deres medarbejdere.”
Fordi man på forhånd havde afdækket de mulige
udfordringer, havde Anne Kjølbye svar på rede
hånd, når der blev spurgt ind til problemstillinger
under oplæringen.
”Tydelighed er utrolig vigtigt i sådan en proces,”
understreger souschefen og fortsætter:
”Vores medarbejdere har virkelig været engagerede og dygtige til give vigtigt input videre. Den åbne
dialog og grundige forberedelse har betydet, at alle
følte sig trygge og rolige, på trods af at det var grænseoverskridende at kaste sig ud i projektet,” siger
hun.

Alle gav sig fuldt ud
Lige før den første kursusuge afholdt de en generalprøve. Alt klappede, og da personalet fra Haderslev
Hjorte Apotek som de første drog afsted på kursus,
var alt kørt i stilling til at betjene de tilsammen fem
enheder.
”Vi strakte personalegruppen til det yderste, og alle havde sikret sig backup – for eksempel i forhold
til eventuelle syge børn. Vi vidste, at når vi havde
klaret ugen, var det vores tur til at komme afsted
sammen,” siger Anne Kjølbye om guleroden, der
ventede forude.
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apoteker har givet ekstra bonus
Vikarugen gik over al forventning.
”Alle bidrog og gav sig selv fuldt ud. Bagefter havde vi allesammen armene oppe over hovedet af begejstring. Vi taler stadig om den uge og er klar til at
gøre det igen,” siger hun.

”

Vores medarbejdere

har virkelig været engagerede og dygtige til
give vigtigt input videre.
Den åbne dialog og
grundige forberedelse
har betydet, at alle følte
sig trygge og rolige, på
trods af at det var grænseoverskridende at kaste
sig ud i projektet.”

Anne Kjølbye, souschef
Vejen og Egtved Apotek

Stor interesse
Det usædvanlige samarbejde har undervejs affødt
en del kommentarer fra kollegaer i apoteksbranchen.
”Flere har spurgt: ’Kan man virkelig det?’ Og
mange har gerne villet vide, hvordan vi gjorde. Vi
har i det hele taget oplevet stor velvilje og interesse.
Folk har sågar tilbudt deres hjælp, hvis der for eksempel skulle opstå tekniske problemer, når det andet apotek var væk. Men alt gik glat. Også mens vi
selv var afsted,” siger Anne Kjølbye.
Projektet har ifølge hende sammentømret personalegruppen og øget fagligheden på apoteket. Troen
på egne evner er også vokset.
”Det har givet så meget tilbage på alle planer. Personalet er gladere og ikke bange for udfordringer. Vi
har lært at sige: Det her klarer vi sammen! Vi har
også fået større anerkendelse af og forståelse for
hinandens arbejde,” siger Anne Kjølbye.
”Medarbejderudvekslingen har vist os, at selvom
rammerne er anderledes end de vante, så mestrer vi
opgaven. Vi har alle nøglekompetencerne, og den
kvalitetstankegang, som er en del af det moderne
apotek, er et utroligt solidt afsæt. Det har været en
øjenåbner at opdage, hvor godt vi egentlig er ’klædt
på’,” siger hun. n

Alle medarbejdere på Vejen og Egtved Apotek kom sammen på udviklings- og teambuldingkursus på La Santa Sport.
Det lykkedes kun, fordi de samarbejdede med Haderslev Hjorte Apotek.
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Danmark har fået 50 %
flere apoteker på tre år
Nu er der 468 apoteker, som giver danskerne mulighed for at gå fra gaden og direkte
ind i sundhedsvæsenet – uden at bestille
tid først. Og mange af dem med udvidet
åbningstid. På landsplan svarer det til, at vi
i gennemsnit har fået over fire nye apoteker at vælge imellem hver eneste måned,
siden den ny apotekerlov trådte i kraft 1.
juli 2015

Af Jesper Benzon Jørgsholm

31/8

åbnede en ny apoteksfilial i Middelfart. Dermed er der i skrivende stund
468 receptekspederende enheder i Danmark – nøjagtigt 50 % flere, end der var før 1. juli 2015, da en
lovændring gjorde det nemmere for apotekere at
etablere sig, hvor de ville. Loven gav apotekere mulighed for at eje op til syv filialer inden for en radius
af 75 kilometer fra moderapoteket.
Målet med lovændringen var at give danskerne
flere steder, hvor de kan gå direkte ind fra gaden og
få ekspederet en recept, købe håndkøbslægemidler
og få råd og vejledning af faguddannede lægemiddeleksperter. Og det har vi fået med hele 156 flere
apoteker. Det seneste er altså netop åbnet i Middelfart – samtidig med at konkurrenten, som i forvejen
har apotek både i Middelfart og Fredericia, er ved at
bygge endnu en ny filial i Fredericia.
”Udviklingen taler sit tydelige sprog. Vi apotekere

har ikke været bange for at skærpe vores interne
konkurrence – tværtimod. 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
Apotekerforening.

Udvidede åbningstider
I takt med at nye apoteker skyder op, har apoteker
landet over også udvidet deres åbningstid. Udover
de særlige lovbestemte lange vagtåbningstider på
knap 50 vagtapoteker landet over er der fx nu 111
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 mindst 4. Regner
man vagtapotekerne med, er det i alt 92 apoteker,
der holder åbent om søndagen.
Samtidig har apotekerne også fysisk styrket båndet til resten af sundhedsvæsenet. Flere af de nyere
filialer er således åbnet på hospitaler eller i sundhedshuse, dør om dør med læger og andre behandlere.
”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. n

Antal receptekspederende apoteksenheder
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Månedens case
Naturmedicin
• Er omfattet af lægemiddellovgivningen og kontrolleres af Lægemiddelstyrelsen.
• Kan forebygge og behandle lettere sygdomme og
symptomer.
• Må markedsføres som forebyggende eller helbredende med hensyn til specifikke sygdomme eller
sygdomssymptomer – så længe indikationerne er
lettere sygdomme.
• Omfatter naturlægemidler, stærke vitaminer og
mineraler, plantelægemidler og homøopatiske lægemidler.
· Casen omhandler naturlægemidler og stærke vitaminer og mineraler.
· Listerne over godkendte naturlægemidler og
stærke vitaminer og mineraler kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Anvendelse af naturmedicin
• Kvinder anvender oftere naturmedicin end mænd.
• Anvendelsen af naturmedicin kan medføre risiko
for interaktioner med lægemidler (især hos polyfarmacipatienter).
• Lægerne er ofte ikke klar over, at deres patienter
anvender naturmedicin.
· Apoteket kan rådgive borgere om at informere
deres læge, hvis de anvender naturmedicin.
• Naturmedicin har bivirkninger lige som al anden
medicin.

Naturlægemidler
Definition af naturlægemidler:
• ”Lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende
er naturligt forekommende stoffer i koncentrationer,
der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen”.
• Etiketten på naturlægemidlet er mærket med
”naturlægemiddel”.
• Kravene til sikkerhed og virkning af naturlægemidler er baseret på den viden, der findes i faglitteraturen om lægeplanten eller ekstraktet.
· Det er ikke nødvendigt med konkrete kliniske
studier af det enkelte produkt.

Stærke vitaminer og mineraler
• Definition af stærke vitaminer og mineraler:
· ”Lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer er vitaminer og mineraler, og hvor indholdet af vitaminer og
mineraler er væsentligt højere end den daglige dosis,
som voksne mennesker normalt har behov for”.
• Bruges til at forebygge eller helbrede vitamin- og
mineralmangel.

OBS: Kosttilskud
• Anses i lovgivningen for at være en fødevare og
kontrolleres af Fødevarestyrelsen.
• I modsætning til naturmedicin har kosttilskud ikke status som lægemiddel og er ikke beregnet til at
behandle sygdomme.
· Kan bruges til at supplere den daglige kost.
· Det er direkte ulovligt at give udtryk for, at et
kosttilskud har en virkning på sygdom/symptomer.
• Nogle præparater findes både som naturlægemiddel og som kosttilskud, fx fiskeolie, ginkgo biloba,
perikon og hvidløg.
· Det betyder, at apoteket i rådgivningen skal tage
højde for, at der er forskel på naturlægemidler og
kosttilskud.

Cases
Epilepsi
En kvinde afhenter sin medicin mod epilepsi
og vil samtidig købe baldrian.
Prævention
En yngre kvinde efterspørger perikon.
Blodfortyndende
En ældre kvinde vil gerne købe ginkgo biloba.
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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Kommune fik øjnene op for
Apotekerforeningen har skruet op for
indsatsen for at få samarbejder mellem
apoteker og kommuner skubbet i gang. Det
har blandt andet givet pote i Rebild Kommune, der nu står over for et samarbejde
med Skørping Apotek
Af Kirsten Hansen

I

maj måned tog Mette Thomsen fra forebyggelsesteamet i Rebild Kommune kontakt til Apotekerforeningen. Hun havde mødt foreningen på en
temadag i KL, og nu ville hun gerne vide mere om,
hvordan apoteket og kommunen kunne bruge hinanden i hverdagen.
Samarbejdet med kommunen har længe stået på
dagsordenen på Skørping Apotek, men med udskiftning i kommunens sundhedstop var det svært at
finde den rigtige indgang. Berøringsfladen mellem
de to har derfor stort set kun bestået i fælles deltagelse i kommunens årlige sundhedsdag. Men nu er
der kommet andre boller på suppen. Opringningen
fra Mette Thomsen blev nemlig starten på et samarbejde, som farmaceut Mie Lynnerup Frederiksen fra
Skørping Apotek forventer sig en del af:
”Vi er jo kun lige gået i gang, men vi har haft en
rigtig god start. Vi kan mærke, at de gerne vil samarbejdet, og at de synes, vi kan bruges til noget. Så
jeg er sikker på, at vi kommer til at gøre meget mere,” siger farmaceuten og understreger betydningen
af, at de nu har fået en indgangsvinkel til kommunen i form af en fast kontaktperson, som selv tager
initiativ, og som er positivt indstillet.
Der er allerede sat flere aktiviteter i kalenderen –
og apoteket har desuden fået sin første opgave.

Første skridt
Første skridt i samarbejdet var et morgenmøde på
Skørping Apotek. Her orienterede forebyggelsesteamet og apotekets personale hinanden om deres
forskellige tilbud. Det gav indblik på begge sider af
bordet.

”Vi fik svar på mange spørgsmål, og jeg tror, de fleste af os var overraskede over, hvor mange tilbud
kommunen egentlig har til borgerne. Det betyder,
at vi kan give en endnu bedre service,” siger Mie
Lynnerup Frederiksen.
Blandt andet gør apotekets personale nu en ekstra
indsats for at henvise sårbare borgere til et kommunalt hold, der henvender sig netop til denne gruppe:
”Problemet er jo, at denne gruppe ikke opsøger
det af sig selv. Og da vi på apoteket ser dem oftere
end kommunen, er det jo oplagt, at vi kan henvise.
Omvendt husker kommunens personale nu at henvise til os med hensyn til medicinsamtaler og ’Tjek
på inhalation’.”

En ny opgave for apoteket
Efter mødet besluttede kommunens forebyggelsesteam sig for at sætte en stand op ved apotekets filial
i Støvring en dag for at gøre opmærksom på samarbejdet.
”Standen var en stor succes. De var meget overvældede over, hvor mange mennesker de kom i
kontakt med, så nu går turen også snart til vores afdeling i Skørping,” smiler Mie Lynnerup Frederiksen, der håber på, at samarbejdet med kommunen
blandt andet kan afstedkomme, at endnu flere bor-

Standen uden for apoteket i
Støvring var en god måde at
møde de lokale borgere på.
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apotekets kompetencer

Kommunens forebyggelsesteam har på baggrund af succesen i Støvring nu også planlagt en dag,
hvor de vil sætte en stand op uden for apoteket i Skørping.

”

Vi fik svar på mange spørgsmål, og jeg tror, de fleste af os var over-

raskede over, hvor mange tilbud kommunen egentlig har til borgerne.
Det betyder, at vi kan give en endnu bedre service.”

Mie Lynnerup Frederiksen, farmaceut Skørping Apotek

gere bliver opmærksomme på apotekets tilbud om
medicinsamtaler.
Men lige nu og her glæder de sig over, at et møde
med sundhedscenteret har kastet en helt ny, konkret opgave til apoteket af sig: Fremover skal farmaceut Mie Lynnerup Frederiksen nemlig assistere på
kommunens KOL-hold, når deltagerne skal undervises i medicin.
”Det er helt nyt, at vi får lov at være med her. Jeg

håber, at det på sigt kan blive til flere opgaver med
undervisning af enten borgere eller kommunens
personale. Der er helt sikkert et stort potentiale,”
mener farmaceuten, der lige nu sammen med det
resterende personale er i gang med at planlægge,
hvordan samarbejdet kan udvides yderligere.

Små skridt og tålmodighed
Ovennævnte historie er et godt eksempel på, hvor-

>
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Ny vegansk D3-vitamin
Grønne dfi Vitaminer lancerer nu en helt ny D3vitamin, som er 100% vegansk. Nu kan både
veganere, vegetarer og andre få en D3-vitamin helt
uden animalsk indhold.
Vegansk D3 indeholder 50 mcg vitamin D3 og ekstra jomfru
olivenolie for at sikre en optimal optagelse. Kapslen er også
vegansk, da den er lavet af tang.
Vitamin D3 bidrager til normal funktion af knogler, tænder,
immunsystem, celledeling, muskler, kalkniveau i blodet samt
optagelse af kalk og fosfor. Derudover er det generelt vigtigt at
tage et tilskud af vitamin D3, da 43% af den danske befolkning
er i underskud af D3-vitamin.
Indhold: 90 kapsler
Daglig dosis: 1 kapsel
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Kan købes på apoteket.

dansk farmaceutisk industri a-s
www.dkpharma.dk

dan et samarbejde kan sættes i værk. Kredskonsulent i Apotekerforeningen Lena Skov Andersen understreger, at det netop handler om at tage ét skridt
ad gangen.
”Man behøver ikke lægge stort ud med hundrede
medicingennemgange. Man kan sagtens starte i det
små og bygge på. Vi ved jo godt, at kommunen ikke
er en selvstændig virksomhed, og at der er nogle
hjul, der skal falde i hak, før tingene bliver en realitet. Det kræver ofte tålmodighed.”
Sammen med de tre andre kredskonsulenter gør
Lena Skov Andersen en indsats for at hjælpe apotekerne på vej. Blandt andet holder hun øje med
satspuljemidler fra Sundhedsministeriet.
”Der er rigtig mange kommuner, der gerne vil
samarbejdet, men som strander på grund af økonomien. Det er altid nemmere, når der er nogle penge.
Så vi forsøger at være proaktive ved at gribe de muligheder, der er,” siger kredskonsulenten.
Senest har foreningen udgivet brochuren ”Sammen forebygger vi bedst”, som giver eksempler på,
hvordan apoteker og kommuner kan samarbejde.
Brochuren er sendt til sundhedscheferne i samtlige
kommuner – og der er da også allerede kommet flere møder i stand som dét i Rebild Kommune:
”Det handler om at få et gensidigt kendskab til,
hvad den anden part kan. At sundhedspersonalet i
kommunen ved, at de for eksempel kan henvise til
apotekernes medicinsamtaler, og at apotekerne kan
vejlede borgerne om kommunernes forskellige tilbud. Det har en rigtig stor værdi for borgerne og for
apotekets lokale forankring,” siger Lena Skov Andersen. n
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Navnestof
Apoteksovertagelse

Apoteksbevillinger ledige

København Enghave Apotek: Apoteker Mikkel
Rostgaard Jørgensen, Kastrup Apotek, den 1. oktober 2018.

Hurup Apotek er ledig pr. 1. maj 2019.

København Sydhavnsapoteket: Apoteker Susanne Bendixen, København Sønderbro Apotek, den
1. oktober 2018.

Viborg Løve Apotek er ledig pr. 1. marts 2019.

Holte Apotek er ledig pr. 1. maj 2019.

Apoteksfilial oprettet
Galten Apotek: Apoteker Mikkel Nørreslet, Aarhus
Marselisborg Apotek, den 1. juli 2018.

Randers Sønderbros Apotek: Pr. 28. juni 2018 åbnedes ny filial under navnet Randers Nord Apotek.

Stoholm Apotek: Apoteker Peter Krüger Bak, Skive
Svane Apotek, overtager Stoholm Apotek pr. 1.
september 2018. I forbindelse med overtagelsen
ændrer Stoholm Apotek status til filial af Skive
Svane Apotek.

Aalborg Løve Apotek: Pr. 18. august 2018 åbnedes ny filial under navnet Skalborg Apotek

Dødsfald
Apoteker Hans Michael Harild tidligere Nexø
Apotek, er afgået ved døden d. 27. juli 2018.
Begravelsen fandt sted fra Nexø Kirke fredag
d. 10. august 2018.
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Kort nyt
Ny norsk forskning viser at inhalationsvejledning virker
Farmaceuter fra 42 norske apoteker har i perioden september
2016 til marts 2017 deltaget i et
forskningsstudie, som målte effekten af inhalationsvejledning
for astma- og KOL-patienter.
Forskningsstudiet omfattede alle
typer af inhalatorer, som astmaog kolpatienter bruger. Resultaterne viser, at patienternes inhalationsteknik var betydeligt forbedret
efter vejledning i apoteket – uanset om de var nye eller erfarne
brugere, skriver norske Apotekforeningen i deres nyhedsbrev. Da

farmaceuterne i apoteket indledningsvis bad patienterne om at
demonstrere deres inhalationsteknik var det
kun tre ud af 10, som
udførte alle vigtige
trin i inhalationsprocessen korrekt, mens
det efter vejledningen
i apoteket næsten var
ni ud af 10, som udførte det korrekt. Resultaterne viser ydermere, at vejledningen har langvarig ef-

Vi gør dit apotek
til noget særligt

www.bicoconcept.dk - Telf.: 50 73 25 87

fekt – efter tre måneder var det
cirka otte ud af 10, som udførte
inhalationsprocessen korrekt.
Forskningsresultaterne er nu publiceret i det internationalt anerkendte
tidsskrift ’Patient
Education and
Counseling’.
De danske apoteker tilbyder
allerede hjælp til astma- og
KOL-patienter, som gerne vil
have tjekket deres inhalationsteknik gratis.

Apotekere vil cykle
med plejehjemsbeboere
Grindsted Apotek er
gået ind i samarbejdet
Cykling uden alder.
Det går kort fortalt ud
på, at fire medarbejdere på apoteket totre timer hver uge vil
tage plejehjemsbeboerne med på cykeltur
i rickshaws. Og ifølge
apoteker Lene Brandstrup er fordelene ved
samarbejdet mange.
Udover at medarbejderne får motion, og
de ældre plejehjemsbeboere får frisk luft
og nye indtryk, forventer hun nemlig
også, at det vil forbedre kontakten til de ældre på plejehjemmet.

-Vi vil gerne prøve
at træde nogle nye
fodspor, for vi ser en
idé i, at vi kommer til
at lære plejehjemmene bedre at kende i
stedet for bare at aflevere medicin til dem.
Vi lærer deres dagligdag at kende, og det,
tror jeg, vil lette nogle
af hverdagens rutiner,
siger hun til JydskeVestkysten.
Grindsted Apotek er
den første virksomhed i Billund Kommune, som påtager
sig et socialt ansvar
ved at indgå i samarbejdet med Cykling
uden alder.
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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.

