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Flere opgaver til os på apoteket

Influenzasæsonen er over os, og danskerne kan lige nu gå ind på et af de mange 
apoteker, som tilbyder influenzavaccination, og få et stik i overarmen uden først at 
skulle bestille tid. Det er nemt og bekvemt og et tilbud, som det ser ud til, at dan-
skerne har omfavnet. I hvert fald melder flere apoteker om, at de allerede et par 
uger inde i vaccinationsperioden har oplevet markant flere i vaccinationskøen sam-
menlignet med sidste år. 

Det lokale apotek er et knudepunkt for mange borgere, som henter medicin og får 
sundhedsfaglig rådgivning fra dygtigt apotekspersonale her. Derfor giver det god 
mening at udnytte apotekernes ekspertise endnu mere og bedre end på nuværende 
tidspunkt. Jeg er overbevist om, at tilbuddet om influenzavaccination kun er be-
gyndelsen på en række sundhedsydelser, som apoteket kommer til at bidrage med. 

Eksempelvis har vi kæmpet for, at apotekere skal kunne genordinere visse typer me-
dicin. Og i begyndelsen af oktober var der 1. behandling af et lovforslag fra sund-
hedsministeren om ændringer af bl.a. lov om autorisation af sundhedspersoner og 
om sundhedsfaglig virksomhed, som gør det muligt for apoteksfarmaceuter at få en 
opgavespecifik autorisation som behandlerfarmaceut. Med den foreslåede ændring 
skal apoteket i fremtiden kunne genordinere visse typer receptpligtig medicin i den 
mindste pakning, så patienter er dækket, indtil de kan forny recepten hos egen læ-
ge. Dette kunne fx gælde receptpligtig medicin som diabetesmedicin, p-piller og 
blodtryksmedicin til patienter i stabil behandling. Også ordination af dosisdispen-
sering med tilskud, uden at patienten behøver henvisning fra egen læge for at få til-
skud, er en del af lovforslaget. Under førstebehandlingen var politikerne på tværs af 
salen overvejende positivt stemte, og vi ser nu frem til 2. behandling, som endnu 
ikke er datosat. 

Vi ser også frem mod den bebudede sundhedsreform, der skal sætte retningen for 
sundhedsvæsnet ti år frem i tiden. Sundhedsreformen er en oplagt mulighed for at 
bringe apotekernes kompetencer mere i spil og derigennem styrke det nære sund-
hedsvæsen tæt på borgeren. Vi skal have skabt et mere medicinsikkert Danmark. 
Medicin kan være farligt, hvis det bruges forkert. Hvert år bliver 100.000 indlagt på 
grund af forkert brug af medicin og op imod 5.000 dør. Mange af disse indlæggelser 
og dødsfald kan undgås, og det ønsker vi at bidrage aktivt til. Lad os udnytte det lo-
kale apoteks placering og lange åbningstid samt det sundhedsfaglige personales 
kompetencer og indsigt i borgernes medicinbrug til at skabe et stærkt sundhedsvæ-
sen med borgeren i centrum. Lovforslaget om behandlerfarmaceut er et skridt i den 
rigtige retning – og vi håber, at politikerne fortsætter ad den vej, når de skal udfor-
me den største sundhedsreform i ti år. 

  

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening
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LOS - Landsorganisationen for sociale 

tilbud vil gerne samarbejde med de lokale 

apoteker om at hjælpe bosteder med at 

tilrettelægge uddannelsesforløb for perso-

nalet, så patientsikkerheden øges.   

Af Kathrine Læsøe Engberg

Grib fat i jeres lokale apotek. Sådan 
lyder den klare opfordring til bo-

steder, kommuner og regioner fra Apo-
tekerforeningen, efter debatten om me-
dicinsikkerheden på landets bosteder 
igen verserer, og medierne kan påvise fle-
re eksempler på rod i medicinen. Styrelsen 
for Patientsikkerhed har været på besøg på 29 

opholdssteder og døgninstitutioner, hvor udsatte 
børn og unge bor. 16 af de besøgte steder har fået et 
påbud, hvilket svarer til 55 procent. Det viser en 
opgørelse, som DR Nyheder har lavet på baggrund 
af de tilsynsrapporter, som Styrelsen for Patientsik-
kerhed har lagt på deres hjemmeside.

”Det er nogle af de mest sårbare borgere, vi taler 
om her. De har brug for, at der er sikkerhed om-

kring deres medicinering. Her kan apoteker-
ne hjælpe. Som farmaceut har man netop 

en femårig lægemiddelfaglig uddannel-
se, og det giver den fornødne ekspertise 
til at tilrettelægge uddannelsesforløb for 
personalet på bostederne, som ofte ikke 

har lægemiddelfaglig baggrund,” påpeger 
formand for Danmarks Apotekerforening 

Anne Kahns.   

Apoteket kan 
sikre medicinering 
på bosteder

Sundheds-
ydelser

En rapport fra Pharmakon viser, at det skaber 
mere sikre arbejdsgange med hensyn til medicin-
håndtering, når apoteksfarmaceuter underviser 
personalet på bosteder. Rapporten er en evalue-
ring af uddannelsesforløbet Tjek på medicin, 
som en række apoteker har kørt på en del af lan-
dets bosteder. Overordnet set blev betingelserne 
for beboernes sikkerhed i forbindelse med medi-
cinering forbedret. Det er et resultat af persona-
lets større motivation, tryghed og evne til at 

handle kompetent. Af konkrete resultater kan 
nævnes:

Personalet på botilbuddene oplevede signifi-
kant øget motivation for og tryghed ved at arbej-
de med kvalitet og sikkerhed i forbindelse med 
medicinering. Samtidig blev de bedre rustet til 
arbejdet. Uddannelsesforløbet medførte adskilli-
ge konkrete ændringer i rutinerne i forbindelse 
med medicinering. Personalet blev bedre til at 
observere beboerne for virkninger og bivirknin-

Apoteket gør en forskel

>
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ger af medicin. Dermed kunne de bedre afklare, 
om ændringer i medicineringen kunne føre til 
øget trivsel og bedre muligheder for det pædago-
giske arbejde med beboerne.

Kommunikationen med læger, apoteksfarma-
ceuter og øvrige sundhedsprofessionelle er blevet 
mere præcis. De medvirkende botilbud befandt 
sig både inden for handicapområdet og inden 
for socialpsykiatrien. Omkring 60 procent af del-
tagerne var pædagoger, mens 20 procent var so-

cial- og sundhedsassistenter, social- og sund-
hedshjælpere samt sygeplejersker. Otte procent 
var ledere, mens 12 procent var fra øvrige stil-
lingskategorier. Evalueringen er foretaget på bag-
grund af uddannelsesforløb på ti botilbud i fem 
kommuner fra hele landet.

Kilde: rapporten Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på kommunale 

botilbud – evaluering af et uddannelsesforløb. Pharmakon, juni 2015.

”Det er nogle af de mest sårbare borgere,  

vi taler om her. De har brug for, at der er 

sikkerhed omkring deres medicinering.  

Her kan apotekerne hjælpe.”

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening
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Fremtiden byder muligvis på me-
dicinudlevering via små selvkø-
rende robotter. I hvert fald har 
transportminister Ole Birk Olesen 
(LA) opbakning fra regeringens og 
Dansk Folkepartis ordførere til at 
gå videre med at få udarbejdet en 
forsøgsordning for små selvkøren-
de robotter, der udover medicin 
skal levere dagligvarer og mad. 
Det oplyser Transport-, Bygnings- 
og Boligministeriet i en presse-
meddelelse.

Til Politiken oplyser Ole Birk 

Olesen, at han forventer, at robot-
terne skal kunne levere varer på 
en afstand af en til to kilometer. 
Han udtaler til avisen: 

”Det er en god ny teknologi, 
som kan gøre livet lettere og billi-
gere for mange. Det kan eksem-
pelvis være en gevinst for den æl-
dre, der ikke skal hente sin medi-
cin, men bare kan bestille til leve-
ring derhjemme.”

 Små selvkørende robotter er al-
lerede i brug i Beijing, hvor de kø-
rer i et langsomt tempo på cirka 

seks kilometer i timen  på forto-
vene. Også herhjemme er det me-
ningen, at de skal køre ved siden 
af fodgængerne. Ifølge Politiken 
går der dog noget tid, inden det 
bliver en realitet. Ministeren op-
lyser, at han vil fremsætte et lov-
forslag, som skal behandles i Fol-
ketinget i løbet af første halvdel 
af 2019. Ole Birk Olesen nævner 
1. januar 2020 som et bud på en 
dato, hvor lovforslaget vil kunne 
træde i kraft.

Direktør for LOS Michael Graatang hilser den frem-
strakte hånd velkommen.  

”Der er masser af forbedringspotentiale, og som 
brancheorganisation vil vi gerne i videre dialog med 
alle fra sundhedsverdenen, som kan være med til at 
løfte det her. På nogle bosteder er det sundhedsper-
sonale som sygeplejersker eller psykiatere, der hånd-
terer medicinen, men på andre er det socialpædago-
ger, og det er kommet bag på dem, at de er gået fra 
at være socialpædagoger til at være behandlere. Det 
er bestemt ikke en lille opgave at rette op på det 
her, og vi vil meget gerne have hjælp fra apoteker-
ne,” siger Michael Graatang. n

Michael Graatang, direktør for LOS

”Der er masser af forbedringspotentiale, og 

som brancheorganisation vil vi gerne i videre 

dialog med alle fra sundhedsverdenen, som 

kan være med til at løfte det her.”

Kort nyt
Robotter skal i ny forsøgsordning levere medicin
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Lovforslaget om behandlerfarmaceuter blev 

vel modtaget under førstebehandlingen i 

Folketinget. Forslaget handler blandt andet 

om, at apoteket skal kunne genordinere 

visse typer receptpligtig medicin, hvis 

borgeren mangler en gyldig recept og ikke 

kan få fat i sin læge. 

Af Kathrine Læsøe Engberg

9 ud af 10 danske apotekere oplever, at de dag-
ligt må skuffe borgere, der kommer ind ad dø-

ren uden en gyldig recept på deres faste medicin. 
Og mere end hver fjerde borger, som bruger 
medicin fast, har inden for det seneste år 
oplevet at stå på apoteket og mangle en 
gyldig recept på deres faste medicin. 
Det viser undersøgelser, vi i Danmarks 
Apotekerforening har foretaget. Resulta-
tet er, at patienterne må gå tomhændede 
hjem, hvis recepten mangler, og ofte enten 
må afbryde deres behandling eller sidde i tele-
fonkø hos lægevagten for at få recepten fornyet. 

I Danmarks Apotekerforening har vi derfor kæm-
pet for, at apotekere skal kunne genordinere visse 
typer medicin. Sundhedsministeren har nu fremsat 
et lovforslag om ændringer af bl.a. lov om autorisa-
tion af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 
virksomhed, der gør det muligt for apoteksfarma-
ceuter at få en opgavespecifik autorisation som be-
handlerfarmaceut. Vi håber, det bliver vedtaget. En 
af de foreslåede ændringer er netop, at apoteket i 

fremtiden skal kunne genordinere visse typer re-
ceptpligtig medicin i den mindste pakning, så pa-
tienter er dækket, indtil de kan forny recepten hos 
egen læge. Dette gælder fx receptpligtig medicin 
som diabetesmedicin, p-piller og blodtryksmedicin 
til patienter i stabil behandling. 

Ved førstebehandlingen i Folketinget den 9. okto-
ber var politikerne på tværs af salen overvejende 
positive. Kun Enhedslisten var kritisk, og Alternati-
vet gav udtryk for, at partiet gerne ser, at det bliver 
en forsøgsordning. De resterende partier påpegede 
alle, at de ser det som en god måde at bringe apote-
kernes sundhedsfaglige viden endnu mere i spil. 
Den positive modtagelse giver formand for Dan-
marks Apotekerforening Anne Kahns forhåbning 

om, at apotekerne i fremtiden kan hjælpe de 
borgere, som i dag går forgæves. 

”Apotekerne kan være med til at gøre 
faste medicinbrugeres hverdag nemme-
re og være med til at sikre, at deres me-
dicinering forløber, som den skal. Og 

samfundsmæssigt vil det også have en 
positiv effekt. Den tid, som vagtlægerne 

sparer på at skulle forny recepter, kan i stedet 
bruges på at hjælpe akut syge borgere. Det er derfor 
meget glædeligt, at politikerne har modtaget forsla-
get positivt,” siger Anne Kahns. 

Den foreslåede lovændring indeholder også ordi-
nation af dosisdispensering med tilskud, så apote-
kerne i fremtiden også kan hjælpe borgere med det-
te, uden at der er behov for henvisning fra egen læ-
ge for at få tilskud.  

”Det er oplagt, at det lokale apotek skal kunne til-
byde dosisdispensering med tilskud til borgere, der 

Forslag om behandlerfarmaceut blev  positivt modtaget i Folketinget

Sundheds-
ydelser

”Apotekerne kan være med til at gøre faste 

medicinbrugeres hverdag nemmere og være med 

til at sikre, at deres medicinering forløber, som den skal. 

Og samfundsmæssigt vil det også have en positiv effekt.”

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening
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Forslag om behandlerfarmaceut blev  positivt modtaget i Folketinget

har behov for det. Det er netop her, at man jævnligt 
er i kontakt med de patienter, der tager flere læge-
midler, og apoteket har derfor også en naturlig fø-
ling med, om patienten har brug for hjælp til dose-
ring af sin medicin,” siger Anne Kahns og fortsæt-
ter: ”Apotekerne tilbyder allerede i dag medicin-
samtaler, og det vil i forlængelse af dem være helt 
naturligt at tilbyde dosisdispensering, hvis borgeren 
er i stabil behandling, men har svært ved at dosere 
medicinen. Samtidig har apoteket også kontakt til 
det lokale plejepersonale og kan i samråd med dem 
foretage en vurdering af behovet hos deres patien-
ter.”  

Høj faglighed sikrer patienterne

Enhedslisten udtrykte under førstebehandlingen i 
Folketinget betænkeligheder ved at tillade, at andre 
end læger kan genordinere. Men de betænkelighe-
der forstår Anne Kahns ikke. Hun fremhæver, at 
den høje sundhedsfaglige viden blandt apotekets 

farmaceuter vil borge for patientsikkerheden. Des-
uden vil apotekets farmaceuter med den foreslåede 
ordning blive efteruddannet til specifikt at løfte den 
nye opgave.

”Farmaceuterne på apotekerne har en femårig 
universitetsuddannelse med fokus på lægemidler. Så 
grundlaget for, at apotekerne både kan sikre borger-
ne en bedre service og høj patientsikkerhed også på 
dette område, er på plads,” siger Anne Kahns.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil apotekerne fra 1. 
juli 2019 kunne hjælpe de borgere, som de tidligere 
har måttet skuffe – såfremt de er i fast og stabil be-
handling med en af de typer receptpligtig medicin, 
som hører under lovforlaget. 

En række lande som Storbritannien, Irland, Hol-
land, Belgien, Canada, USA, og New Zealand har 
allerede forskellige former for ordination eller ge-
nordination af udvalgte receptlægemidler på apo-
teket. n
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Ringsted Apotek har haft stor succes med 

en informationsaften om HPV-vaccination, 

der blev afholdt i samarbejde med Kræf-

tens Bekæmpelse. 

Af Louise Dissing Schiøtt

Der var trængsel på Ringsted Apotek den 12. 
september, da der blev holdt informationsaf-

ten om HPV-vaccination i samarbejde med frivillige 

fra Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Ringsted. 
Mange forældre var mødt op for at blive klogere på 
vaccinen og nærme sig beslutningen om, hvorvidt 
deres børn skal stikkes mod HPV. Ved arrangemen-
tet fortalte læge Selma Kløve Landersø, som er frivil-
lige hos Kræftens Bekæmpelse, om vaccinens forde-
le og mulige bivirkninger, og forældrene kunne få 
svar på alle deres spørgsmål. 

”Det var et utrolig vellykket arrangement. Mange 
af de fremmødte nævnte, at de var glade for at få 
’den anden side af sagen’ efter mediehistorierne om 

Fælles indsats for 
flere HPV-vaccinerede
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formodede bivirkninger af HPV-vaccinen. Og Selma 
Kløve Landersø var rigtig god til at fortælle om vac-
cinen, på en måde så forældrene følte sig godt 
klædt på til efterfølgende at træffe en beslutning for 
deres børn,” siger Sarah Nygaard Justesen, der er far-
maceut på Ringsted Apotek og tovholder på infor-
mationsarrangementet. 

Det er netop det oplyste beslutningsgrundlag, 
som Kræftens Bekæmpelse arbejder målrettet for at 
give forældrene. Med deres kampagne ”Stop HPV – 
stop livmoderhalskræft” arbejder de sammen med 
Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen for at give 
forældre nuanceret information om HPV-vaccinen, 
så flere i fremtiden vil tage imod tilbuddet om at la-
de deres børn vaccinere. Og her kan informationsar-
rangementer som det på Ringsted Apotek være et 
godt middel, fortæller Louise Hougaard Jakobsen, 
der er seniorprojektleder hos Kræftens Bekæmpelse.

”Informationsarrangementer er en rigtig god må-

de for forældrene at få dybdegående information 
om HPV-vaccinen. Det giver noget andet, når en 
fagperson står foran dem og fortæller om virkning 
og eventuelle bivirkninger, og de har mulighed for 
at stille spørgsmål, end hvis de sidder derhjemme 
og læser om det på nettet. Der kan det være svært at 
sortere i informationen og få svar på alle sine 
spørgsmål.”

Apoteket som informationskilde 

Ifølge Louise Hougaard Jakobsen er apoteket et op-
lagt sted at sprede information om blandt andet 
HPV-vaccinen, fordi mange borgere i forvejen kom-
mer der regelmæssigt. For apoteket har det også væ-
ret positivt at møde borgerne i en anden kontekst, 
end når de skal hente deres medicin eller købe pla-
ster.  

”Vi kunne snakke med folk på en anden måde, 

Informationsarrangementer er en rigtig god måde for 

forældrene at få dybdegående information om HPV-

vaccinen. Det giver noget andet, når en fagperson står foran 

dem og fortæller om virkning og eventuelle bivirkninger, og 

de har mulighed for at stille spørgsmål, end hvis de sidder 

derhjemme og læser om det på nettet.”

”

Louise Hougaard Jakobsen, seniorprojektleder hos Kræftens Bekæmpelse

Fortsættes side 15



NØGLEN TIL TANDSUNDHED 
OG VELVÆRE

STYRKER MUNDENS NATURLIGE FORSVAR

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

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

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, tandkøds- 
problemer 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.

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, tandkøds- 
problemer 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.

MED
NATURLIGE
ENZYMER &
PROTEINER

SVANEMÆRKET

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

Husforsikring med 
overskud til dig

Hos GF Pharma guider vi dig  
til den rigtige forsikring 
GF’s husforsikring kan modstå lidt af hvert, og vi 
sørger for at justere den præcist til dit behov. 

Du får rabat, hvis du forebygger vandskade og 
brand, og oveni får du selvfølgelig del i over-
skuddet, når vi har gjort årets skaderegnskab 
op. Det kalder vi overskud til hinanden.

end vi plejer i hverdagen. Vi oplevede, at folk plud-
selig ikke kun så apoteket som en forretning, der 
sælger medicin, men også som en kilde til informa-
tion og en indgang til sundhedsvæsnet,” fortæller 
Sarah Nygaard Justesen fra Ringsted Apotek.  

På Ringsted Apotek oplever de, at samarbejdet 
med Kræftens Bekæmpelse har gjort en forskel for 
opmærksomheden omkring informationsarrange-
mentet. De frivillige fra lokalforeningen har gjort et 
stort stykke arbejde for at oplyse om arrangementet, 
blandt andet ved at sørge for lokal presseomtale og 
hænge plakater op på de lokale skoler – en indsats, 
der ikke havde været ressourcer til, hvis apoteket 
stod alene. 

”Det er klart, at det giver mulighed for at nå bre-
dere ud, når vi er flere om det. Når vi fortæller om 
arrangementet flere steder, øger det sandsynlighe-
den for, at folk rent faktisk ser det og melder sig til,” 
siger Sarah Nygaard Justesen. 

Ringsted Apotek har været så glade for samarbej-
det med Kræftens Bekæmpelse, at de allerede nu er i 
dialog med lokalforeningen om fremtidige arrange-
menter. 

Fremtidigt samarbejde 
med Kræftens Bekæmpelse 

Hos Kræftens Bekæmpelse er de glade for det positi-

ve udbytte af samarbejdet med Ringsted Apotek. Og 
det giver ifølge Louise Hougaard Jakobsen god me-
ning at udbrede ideen om samarbejde mellem apo-
teker og lokalforeninger i fremtiden. 

”De frivillige hos Kræftens Bekæmpelse kender 
deres lokalområde rigtig godt. De ved, hvad der vir-
ker lokalt, og de vil derfor kunne bidrage med vigtig 
viden til samarbejder med apotekerne,” siger hun. 

I forhold til information om HPV-vaccination er 
der mulighed for både små og store samarbejder, alt 
efter hvilke ressourcer apoteket og Kræftens Bekæm-
pelses frivillige i lokalområdet har til rådighed. 
Kræftens Bekæmpelse tilbyder pjecer og plakater, 
som apotekerne kan bruge i deres daglige rådgiv-
ning. Derudover kan apotekerne huse en stand fra 
Kræftens Bekæmpelse, hvor frivillige fra lokalfor-
eningen rykker ud med fokuseret information om 
HPV-vaccinen, eventuelt sammen med en frivillig 
læge. Sidst, men ikke mindst, kan man gøre som i 
Ringsted og arrangere et informationsmøde i tæt 
samarbejde med lokalforeningen.   

Fem steder i landet har man indtil videre samar-
bejdet om enten en stand på apoteket eller et infor-
mationsmøde. Hvis et apotek er interesseret i at hø-
re mere om et eventuelt samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelse, er de velkomne til at kontakte Christi-
na Rasmussen på chr@cancer.dk. n  
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Interessen for at få en influenzavaccine er 

væsentligt større i år end på samme tid 

sidste år, lyder det fra flere apoteker. 

Af Louise Dissing Schiøtt og Kathrine Læsøe Engberg

På Kongelig Hof Apotek i København kan man 
i den grad mærke, at influenzasæsonen er 

skudt i gang. Allerede i midten af oktober havde 
apoteket vaccineret flere end 500 borgere. Det er 
mange flere end på samme tidspunkt sidste år, hvor 
der i hele perioden oktober-februar i alt var cirka 
650 personer, som blev vaccineret mod influenza. 
Farmaceut Kasper Jørgensen udgør sammen med tre 
andre medarbejdere apotekets vaccinationsteam. 
Han fortæller, at der særligt er en stigning i borgere, 
som ikke tilhører en af risikogrupperne, men allige-
vel ønsker at betale for at få en vaccination.

”Jeg oplever, at der har været flere i år, som selv 
vil betale for vaccinen. Det kan være, det er influen-
zaepidemien fra sidste år, der har jaget en skræk i li-
vet på folk; det kan også bare være, at informatio-
nen endelig er nået ud til folk om, at det kan være 
en god ide. Jeg oplever i hvert fald også, at medie-
omtalen af influenzavaccinationer er langt mere 
massiv i år end tidligere,” siger Kasper Jørgensen.

En bekvem løsning for borgerne

Også en del ældre over 65 år har valgt at lægge ve-
jen forbi apoteket for at få et prik i armen efterfulgt 
af apotekspersonalets sundhedsfaglige rådgivning.

”Vi havde et ældre ægtepar i sidste uge, der ud-
trykte, at de havde haft en enormt behagelig ople-
velse med at blive vaccineret på apoteket. De sene-
ste år er de blevet vaccineret via vaccinationsservice 
i det lokale medborgerhus, men der havde de en 
oplevelse af, at det foregik lidt forhastet, og at der 
ikke var tid til deres spørgsmål. Sådan var det hel-
digvis ikke for dem på apoteket,” forklarer Kasper 

Jørgensen. 
En af dem, der benytter sig af apotekets drop-in-

koncept, den dag Farmaci besøger apoteket, er 
91-årige Erik von Achen. 

”Jeg bliver vaccineret for at forebygge elendighe-
der. Jeg synes, det er rimeligt at gøre i min alder – 
og når det så ovenikøbet er gratis, hvorfor så ikke si-
ge ja tak,” siger han.

Erik von Achen fortæller, at han er blevet vaccine-
ret næsten hvert år, siden han blev en del af risiko-
gruppen som 65-årig. Og mange af gangene er det 
foregået på apoteket.

“For mig er det meget nemmere at komme på 
apoteket end hos min egen læge. Det er rart, at man 
ikke skal bestille tid, men bare kan komme, når det 
passer ind.”

Apoteker må bestille flere vacciner hjem 

Også på Fyn oplever farmaceut Hao Toan Pho fra 
Middelfart Apotek en markant stigning i antallet af 
vaccinationer. På nuværende tidspunkt har væsent-
ligt flere lokale borgere fået et stik end sidste år på 
samme tid.

“Vi har allerede i midten af oktober været nødt til 
at købe flere vacciner hjem. Vi har haft det samme 
antal vacciner fra begyndelsen som sidste år, og der 
havde vi ikke behov for at købe flere hjem på noget 
tidspunkt,” forklarer han. 

Hao Toan Pho fortæller, at de på Middelfart Apo-
tek også oplever en stigning i antallet af borgere, 
som selv betaler for vaccinen, men hovedparten ud-
gør ældre over 65 år. 

Det samme billede tegner sig på Aabybro Apotek 
ved Aalborg, hvor farmaceut Abdirisak Imaan er en 
del af vaccinationsteamet. Her er der i år blot 16 da-
ge inde i oktober allerede vaccineret flere lokale bor-
gere end i løbet af hele vaccinationsperioden sidste 
år. Og et kig på vaccinationstallene fra sidste år 
sammenlagt med de øvrige tre apoteker under Aa-
bybro Apotek – Løkken Apotek, Pandrup Apotek og 

Apoteker melder om boom  
i influenzavaccinationer
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Brovst Apotek – understreger også tendensen. Det 
samlede antal vacciner, som blev givet på de fire 
apoteker i hele vaccinationsperioden sidste år, var 
allerede for længst overgået den 16. oktober i år. 

“Det er en mærkbar ændring sammenlignet med 
sidste år. Jeg tror, det skyldes en kombination af, at 

folk er opmærksomme på, at de ikke vil bruge lang 
tid under dynen, og at de med en vaccine har større 
chance for at undgå det, og så at det er så let at 
komme ind fra gaden. Folk vil ikke sidde og vente 
længe hos lægen,” siger Abdirisak Imaan. n

Jeg oplever, at der har været flere i år, som selv vil betale for 

vaccinen. Det kan være, det er influenzaepidemien fra sidste år, der har 

jaget en skræk i livet på folk; det kan også bare være, at informationen 

endelig er nået ud til folk om, at det kan være en god ide.”

”
Kasper Jørgensen, farmaceut på Kongelig Hof Apotek i København
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I anledning af Verdens Diabetesdag den 14. 

november har Odder Apotek arrangeret et 

borgermøde med fokus på diabetes. Apote-

ket er et vigtigt knudepunkt i indsatsen 

mod sygdommen, lyder det fra den lokale 

diabetesforening. 

Af Kathrine Læsøe Engberg

Som diabetiker er det ikke nok bare at tage sin 
medicin. Sygdommen kræver en livsstilsom-

lægning med fokus på kost og motion samt jævnli-
ge besøg hos fodterapeut og øjenlæge. Det kan for 
mange diabetikere være svært at bevare overblikket 
over, hvordan man bedst varetager sin sygdom. 
Derfor har Odder Apotek i anledning af Verdens 
Diabetesdag inviteret til borgermøde på apoteket. 
På programmet er først et oplæg fra Troels Karup 
Hansen, der er speciallæge i intern medicin, endo-
krinologi og klinisk professor i diabetes og diabetes-
komplikationer på Aarhus Universitet, Steno Diabe-
tes Center Aarhus. Dernæst følger et oplæg om me-
dicin, følgesygdom og egenomsorg ved Jørn Nielsen 
fra Diabetesforeningens Motivationsgruppe i Odder 

Kommune og derpå oplæg ved fodterapeut Majken 
Ohrt om fodterapi og egenomsorg. Og det brede 
tværfaglige fokus er netop vigtigt, påpeger farma-
ceut på Odder Apotek Mia Karlsen, som på borger-
mødet selv vil tale om følgesygdomme, egenomsorg 
og gøre opmærksom på apotekets medicinsamtaler 
og compliancesamtaler.

“Borgerne er sikkert informerede om, at det er vig-
tigt at have fokus på alle aspekter af sygdommen. 
Men det kan alligevel være svært at holde styr på, 
hvorfor det eksempelvis som diabetiker er særligt 
vigtigt at gå til fodterapeut og også selv passe på si-
ne fødder,” siger hun og fortsætter: 

“Vi informerer allerede om vigtigheden af egen-
omsorg til medicinsamtaler på apoteket, og som 
apotek forsøger vi netop at se det hele menneske i 
forhold til sygdommen. Derfor er det også naturligt, 
at vi som det lokale apotek tager initiativ til et bor-
germøde som dette. Samtidig vil vi gerne være en 
mere integreret del af sundhedssystemet, og det er 
det her et led i.”

Apoteket som knudepunkt

Da Mia Karlsen kontaktede Jan Madsen, som er 
formand for den lokale diabetesforening Odder-
Samsø Lokalforening, var han med det samme med 

Odder Apotek sætter diabetes  på dagsordenen
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Odder Apotek sætter diabetes  på dagsordenen

på idéen om et borgermøde på apoteket. 
“Vi skal have fanget de her patienter i tide, særligt 

de der halvgamle mænd, som ikke er så gode til at 
gå til lægen og bare bliver dårligere og dårligere. Vi 
skal forhindre, at deres sygdom udvikler sig, og her 
spiller apoteket en vigtig rolle som knudepunkt.

Både i form af det borgermøde, vi holder, men og-
så i dagligdagen i form af medicinsamtaler. Jeg kan 
ikke anbefale de medicinsamtaler nok,” siger Jan 
Madsen, formand for Diabetesforeningens lokal- 
forening i Odder-Samsø. 

Bryd tabuet

Jan Madsen håber, at nogle af de diabetikere, som 
har svært ved at vænne sig til deres diagnose, vil 
komme til borgermødet. Her vil de kunne møde 
Jørn Nielsen fra Diabetesforeningens Motivations-
gruppe. Han er uddannet i at motivere diabetikere 
til at spise sundt og motionere. Den lokale diabetes-
forening tilbyder et gratis tolv-ugers kursus, hvor 
man mødes med Jørn Nielsen en gang om ugen i en 
gruppe og spiser og motionerer sammen. De fleste 
fortsætter med at mødes i grupperne, efter forløbet 
er slut. Og det er godt at have nogen at dele sin syg-
dom med, forklarer Jan Madsen. 

“Da jeg for tretten år siden fik konstateret diabe-
tes, ville jeg ikke have, at mine arbejdskammerater 
skulle vide det. Jeg var simpelthen flov over diagno-
sen  og tænkte, at det var min egen skyld, at jeg ik-
ke havde motioneret nok og spist sundt nok. Først 
da jeg begyndte at få det dårligere og kunne få insu-
linchok, fortalte jeg det på mit arbejde. Og jeg for-
nemmer, at der stadig er et tabu forbundet med syg-
dommen, og at der stadig findes nogle, der har den 
opfattelse, at det er ens egen skyld. Men i dag har vi 
dokumentation for, at sygdommen kan være arve-
lig,” siger Jan Madsen og slutter: “Jeg håber virkelig, 
at nogle af de diabetikere, som gemmer sig der-
hjemme, vil møde op til borgermødet.” n

Diabetes i Danmark

 •  Mindst 252.750 danskere har diabetes.
 •  60.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 

2-diabetes.
 •  300.000 danskere skønnes at have forstadie til 

type 2-diabetes (prædiabetes).
 •  Antallet af mennesker med diabetes er mere end 

fordoblet fra 2000-2016.
 •  Diabetes koster det danske samfund omkring 86 

mio. kr. om dagen.
 •  I 2030 vil 430.000 danskere være diagnosticeret 

med type 2-diabetes.
Kilde: Diabetesforeningen

Vi skal have fanget  
de her patienter i tide, 
særligt de der halvgamle 
mænd, som ikke er så gode 
til at gå til lægen og bare 
bliver dårligere og dårligere.
Vi skal forhindre, at deres 
sygdom udvikler sig, og her 
spiller apoteket en vigtig 
rolle.”

Som apotek forsøger 
vi at se det hele menne-
ske i forhold til sygdom-
men. Derfor er det også 
naturligt, at vi som det 
lokale apotek tager initia-
tiv til et borgermøde som 
dette.”
Mia Karlsen, farmaceut på Odder Apotek

Jan Madsen, formand for Diabetesforeningens
lokalforening Odder-Samsø

” ”
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Månedens case

•  Atopisk eksem er kronisk og tilbagevendende.
•  Symptomerne er tørhed, rødme, kløe og fortykkel-

se af hud. 
•  Behandling af atopisk eksem:
 · Hudpleje med fugtighedscreme
 ·  Udløsende eller forværrende faktorer undgås
 ·  Lokalbehandling med binyrebarkhormon.

Lokalbehandling med binyrebarkhormon

•  Behandlingsvarigheden er typisk 1-3 uger. 
•  Påsmøres i et tyndt lag 1-3 gange dagligt (alt efter 

creme/salve).
•  Følgende fremgangsmåder kan anvendes til at sik-

re korrekt mængde og fordeling af cremen til lo-
kalbehandling:

 ·  ”Fingerspidsreglen” til mængden af creme,    
”Dalmatinermetoden” til fordelingen af creme  

•  Udtrapning af lokalbehandling inden behand-
lingsophør er vigtig, da det minimerer risikoen for 
forværring af eksemen.

Bivirkninger ved lokalbehandling 
med binyrebarkhormon

•  Risikoen for bivirkninger er lav, hvis cremen til lo-
kalbehandlingen anvendes korrekt.

•  Bivirkninger kan opstå lokalt, hvor binyrebarkhor-
moncremen anvendes. 

Hudpleje

•  Daglig hudpleje er en vigtig del af behandlingen af 
atopisk eksem. 

 ·  Må gerne anvendes flere gange dagligt 
 ·  Kan reducere behovet for lokalbehandling med 

binyrebarkhormon 
 ·  Mindsker symptomer på eksem og risikoen for 

nye udbrud. Hudpleje er derfor vigtig i perioder 
med lokalbehandling med binyrebarkhormon og 
i eksemfrie perioder.   

•  Fugtighedscreme:
 ·  Det anbefales at anvende en creme med min. 20 

% fedtindhold og gerne uden parfume. Det er 
vigtigt at tage udgangspunkt i kundens ønsker, 
da det handler om at finde en creme, som bliver 

brugt.
 ·  Anvendes ½ time forskudt af lokalbehandlingen 

med binyrebarkhormon. 
 ·  Brug tilstrækkeligt med fugtighedscreme.

Egenomsorg ved atopisk eksem

•  Daglige bade for at holde bakteriemængden nede
 ·  Badene skal gerne være så korte og med så køligt 

vand som muligt. 
 ·   Hvis der anvendes sæbe, er det en fordel at an-

vende en mild sæbe uden parfume. 
•  Sørg for, at der er køligt i soveværelset.
•  Klip neglene korte og sov eventuelt med bomulds-

handsker.
•  Undgå uld direkte på kroppen.
•  Tryk, klem eller klap ved kløe. 
•  Undgå for varmt tøj og skift tøjet, hvis det er ble-

vet svedigt. 
•  Undgå stress.
•  Undgå faktorer, som kan forværre eksemen, fx ryg-

ning, støv og dyr.  
•  Vær opmærksom på, at lav luftfugtighed kan for-

værre eksemen. 

Uddybning af cases

Ny diagnose
En kvinde afhenter en recept på Locoid®.

Henvisning til læge
En mand spørger apoteket til råds, da hans ek-
sem er begyndt at ændre udseende. 

Barn
En mor kommer ind på apoteket for at hente 
en recept på en Locoid® til sit barn.

Atopisk eksem

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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Flot eksponering af danske  apoteker på FIP-kongres
Der var posters om alt fra p-piller til evalu-

ering af medicinsamtaler, da danske farma-

ceuter og farmakonomer satte apoteket på 

plakaten på dette års FIP-kongres i Glas-

gow. 

Af Kathrine Læsøe Engberg

Information om p-piller  

Hvordan er det nuværende informationsniveau, når 
man henter sine p-piller på apoteket? Og kan apote-
kernes rådgivning forbedres ved hjælp af et kit, som 
udleveres til kunderne – en såkaldt B-bag, der inde-
holder en pjece med information om ufarlige bi-
virkninger ved p-piller samt prøver på produkter, 
der kan afhjælpe bivirkningerne? Farmakonomerne 
Marika Nielsen og Mia Schmidt fra Fredericia Løve 
Apotek præsenterede deres undersøgelse og konklu-
derede, at informationen til p-pillebrugere kan for-
bedres, og at B-bag’en er en god måde at gøre det 
på. 

Videreuddannelse af farmaceuter 

Farmaceut Anette Green Nielsen fra Sct. Nicolai 
Apotek i Svendborg havde undersøgt tilfredsheden 
med efteruddannelse blandt medlemmer af Phar-
madanmark. Undersøgelsen viste, at der blandt re-
spondenterne overordnet set er tilfredshed med 
mulighederne for efteruddannelse, og at der blandt 
respondenterne er et stort ønske om at vedligeholde 

et højt akademisk niveau i apotekssektoren. På bag-
grund af undersøgelsen rådes apotekerne til at have 
fokus på at tilbyde relevant og spændende kompe-
tenceudvikling, da det kan hjælpe med at fastholde 
dygtige medarbejdere i sektoren.  

Rådgivning ved onlinekøb af medicin

Et stigende antal danskere køber deres medicin on-
line og får den leveret derhjemme. Som det er i dag, 
står der på kvitteringen, at kunden kan kontakte 
apoteket, hvis der er behov for yderligere informati-
on. Men hvordan sikrer man sig som apotek, at de 
kunder, som ikke kommer ind på det fysiske apotek, 
alligevel får den nødvendige sundhedsfaglige råd-
givning? Det havde farmaceut Aileen Koch fra Ker-
teminde Apotek og Anne Katrine Jørgensen fra Had-
sten Apotek i samarbejde med Nana Heidemann fra 
Vejlby Apotek og Mohamad Abdel Rahman fra Aar-
hus Vejlby Apotek undersøgt. Undersøgelsen blev 
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Flot eksponering af danske  apoteker på FIP-kongres
foretaget ved hjælp af et spørgeskema udleveret til 
100 online-kunder, hvoraf 26 svarede og efterføl-
gende deltog i et telefoninterview. Besvarelserne vi-
ste overordnet, at flest foretrak at få et informati-
onskort vedlagt medicinen fremfor en ’service-pose’. 

Evaluering af medicinsamtaler

Farmaceut Kia Haubro fra Ballerup Apotek havde en 
poster med om den bedste metode til at evaluere 
medicinsamtaler. Ballerup Apotek har testet tre for-
skellige metoder til den årlige evaluering af medi-
cinsamtaler: Observation, hvor en farmaceut obser-
verer sin kollega under en medicinsamtale, genfor-
tælling af case, hvor en farmaceut over for sine   
kolleger genfortæller handlingsforløbet af en medi-
cinsamtale, der allerede har fundet sted, og casedis-
kussion og rollespil. Efter at have afprøvet de tre 
metoder blev konklusionen, at på et apotek med fle-
re farmaceuter som Ballerup Apotek er rollespil og 
casediskussionen det, der giver mest læring.

Oplæring af farmakonom-elever

Farmakonom Berit Kildegaard fra Nykøbing Apotek 
præsenterede en poster om, hvordan man sikrer far-
makonomelever den bedste læring i praktiktiden. 
Hun havde lavet en undersøgelse, som viste, at far-
makonom-eleverne savner, at farmakonomerne stil-
ler flere spørgsmål til dem og deres arbejde på apo-
teket. Og farmakonomerne synes, at det er svært at 
finde gode spørgsmål at stille. På den baggrund har 
Berit Kildegaard udviklet en spørgehjul, som kan 

hjælpe farmakonomerne med at stille relevante 
spørgsmål – eksempelvis spørgsmål omhandlende 
normal dosis af et præparat og bivirkninger ved det-
te.   

Receptvejledning

Hvordan gør man det lettere for apotekspersonalet 
at rådgive om receptpligtig medicin uden at skulle 
afbryde ekspeditionen for at spørge kolleger til råds? 
Det spørgsmål havde Mia Bendix Andersen og Met-
te Wisbom Thomsen i samarbejde med kolleger på 
Glostrup Apotek undersøgt ved hjælp af seks for-
skellige vejledningssituationer og dertilhørende al-
goritmer. Algoritmerne blev testet af apoteksmedar-
bejdere, som gennem en hel dag anvendte algorit-
merne, når de vejledte kunder. Herefter svarede de 
på spørgsmål om brugbarheden af algoritmerne, 
som efterfølgende blev justeret på baggrund af deres 
svar, og en ny test blev foretaget. Kort opsummeret 

>
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var konklusionen, at tilfredsheden blandt persona-
let steg i takt med, at de selv tog flere beslutninger. 
Samtidig undersøgte farmaceuterne også kundetil-
fredsheden, der også steg. 

Optimering af 
patientrådgivning på apoteket

Lotte Stig Nørgaard, ph.d., Københavns Universitet, 
præsenterede en poster, som er udarbejdet i samar-
bejde med Anna Birna Almarsdóttir, Sofia Kälve-
mark Sporrong og Susanne Kaae. Posteren omhand-
lede optimering af patientrådgivningen på apoteket. 
Men for at kunne gøre netop det, kræver det en 
nærmere undersøgelse af, hvad der sker i kommuni-
kationen over skranken mellem patient og apoteks-
medarbejder. Der er derfor planlagt et stort research-
arbejde, hvor blandt andet fokusgrupper, observati-
on af vejledning ved skranken på baggrund af vide-
ooptagelser og test af en ny kommunikationsmodel 
på apoteker vil indgå som metodeelementer. For-
skerne planlægger desuden at lave to online-pane-
ler, hvor der kan videndeles – et for internationale 
forskere interesseret i apotekssektoren og et for ud-
øvende apotekere, farmaceuter og farmakonomer. 

Patienterfaringer med medicinsamtaler

Ved samme lejlighed præsenterede ph.d. Lotte Stig 
Nørgaard også et projekt om patienterfaringer ved 
medicinsamtaler, som hun havde lavet sammen 
med Sana Ghauri, MS Pharm. De havde interviewet 
patienter før og efter medicinsamtaler samt observe-
ret samtalerne. Patienterne havde overvejende en 
positiv oplevelse af samtalerne og syntes, at de hav-
de fået brugbar viden. Ældre patienter og patienter 
med en psykiatrisk diagnose syntes, at de fik mest 
ud af samtalerne. Der var dog hos de adspurgte pa-

tienter udfordringer med at huske nøjagtigt, hvad 
de havde fået at vide til medicinsamtalen. Det kan 
derfor være gavnligt, at patienterne får et skriftligt 
dokument med hjem, som opsummerer pointerne 
fra samtalen. Der skal flere studier til for at afgøre 
langtidseffekterne og de økonomiske fordele ved 
medicinsamtalerne.  

Test af forbedringsmodel 

Afdelingsleder hos Pharmakon Lærke Poulsen og 
udviklingschef Charlotte Rossing viste en poster 
om, hvordan de havde testet en model for forbed-
ring af de daglige rutiner og udfordringer på et apo-
tek med afsæt i Glostrup Apotek. Modellen, som 
hedder PDSA (Plan, Do, Study, Act), skal sikre både 
læring og handling. Målet med at anvende model-
len på Glostrup Apotek var at øge antallet af ekspe-
ditioner, hvor receptafvigelser kan håndteres uden 
konsultation med en kollega. Både personalet og le-
delsen var begejstret for at arbejde ud fra modellen, 
som derfor kan udbredes til andre apoteker. Poste-
ren er udarbejdet i samarbejde med farmaceut Mia 
Bendix Andersen fra Glostrup Apotek.  

Samarbejde mellem 
apoteker og kommuner 

Hvordan kan apoteket indgå samarbejder med den 
lokale kommune om sundhedstiltag og sygdoms-
forebyggelse? Apoteker Christina Weidemann Pe-
dersen fra Aabybro Apotek præsenterede en poster, 
som er udarbejdet i samarbejde med Pharmakon, 
Komiteen for Sundhedsoplysning samt Sundheds-
komiteen. Projektet omhandlede fem kommuner og 
seks apoteker, som var blevet sat sammen og havde 
deltaget i workshops med henblik på at definere de 
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sårbare borgere i lokalområdet og blive enige om, 
hvordan de i fællesskab kunne hjælpe dem. Konklu-
sionen er: Apoteker og kommuner ser sig selv som 
en forlængelse af sundhedssektoren, og apoteker er 
en vej, hvormed kommuner kan komme i kontakt 
med borgere, som de ellers har svært ved at nå. Bor-
gerne finder samtidig, at der er en større kontinuitet 
i sundhedstilbud, når apoteker og kommuner sam-
arbejder. 

Videndeling på apoteket  

Apoteker Lars Ellebye, Aabenraa Løve Apotek, præ-
senterede en poster om videndeling og videreud-
dannelse af apotekspersonalet. Ofte kommer den 
enkeltes videreuddannelse ikke de øvrige medarbej-
dere til gode, da det er svært at få videndelt i hver-
dagen. Men hvis videreuddannelsen foretages i 
grupper på apoteket efter lukketid, er der flere gevin-
ster at hente. Senest har medarbejderne på Aabenraa 
Løve Apotek deltaget i et influenzavaccinationskur-
sus, som de udtrykte stor begejstring for. Det har fle-
re gevinster at deltage i efteruddannelse sammen 
med sine kolleger: Viden bliver delt og talt om efter-

følgende, og personalet behøver ikke at rejse for det. 
Modellen kan fx også bruges ved kurser i rejsevacci-
nationer, receptfornyelse og øjeninfektioner.

Nationalt netværk for apotekspraksis     

Apoteker Rikke Løvaas fra Nørresundby Apotek  
præsenterede en poster om det danske netværk, 
som ved hjælp af samarbejde mellem forskere og 
apoteker understøtter research og udvikling i den 
danske apotekssektor. Herudover kan man også bli-
ve medlem af en lukket Facebook-gruppe, hvor 
medlemmerne kan diskutere og dele viden og idéer 
til projekter. Posteren er udarbejdet i samarbejde 
med Pharmakon, Sønderbro Apotek i København, 
Århus Vejlby Apotek, Syddansk Universitet og Kø-
benhavns Universitet.

Virker akkrediteringen 
af danske apoteker? 

Kvalitetskonsulent Tina Nygaard Madsen fra IKAS 
deltog på kongressen med en poster baseret på en 
undersøgelse af effekten af akkrediteringsprocessen 
for danske apoteker. Undersøgelsen er først færdig i 
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slutningen af 2018, men der foreligger foreløbige re-
sultater. Målet med undersøgelsen er at fastslå, 
hvorvidt de apoteker, som ikke i første runde opfyl-
der kravene til at blive akkrediteret af IKAS, forbed-
rer sig og tilpasser procedurerne, så de kan opnå ak-
kreditering i anden opfølgende akkrediteringsrunde. 
Med andre ord – virker processen for akkrediterin-
gen af danske apoteker? Det korte svar er ja. 

Hjælp til diabetes 

Kalbiye Yüksel fra Hundige Apotek havde på kon-
gressen en poster om diabetes med. Posteren berørte 
sygdommens natur og udbredelse, hvordan følge-
sygdomme kan undgås, hvordan man måler sit 
blodsukker og en vejledning i at søge bevilling til 
teststrimler for måling af blodsukker. Også aktivite-
ter i Ishøj Kommune som golf for diabetikere, for-
løbsprogrammet for diabetes 2, medicinsamtaler på 
apoteket for både nye og gamle patienter og kursus-
forløb for tyrkiske borgere blev omtalt i posteren. 

Manglende recepter fra akutklinikker

På døgnapoteket Steno Apotek har farmakonomer-

ne Mia Madsen og Tanja Gajic ofte oplevet, at re-
cepten mangler, når patienten kommer for at hente 
medicinen. De har derfor lavet en undersøgelse af 
problemets omfang. Konklusionen, som på FIP blev 
præsenteret af Mia Madsen, er, at der primært er 
problemer med recepter fra akutklinikkerne i perio-
den fra kl. 20-22, hvor der i forvejen er allermest 
travlt på apoteket. 67 procent af recepterne krævede 
kontakt til lægen. Undersøgelsen viste også, at ved 
langt over halvdelen af recepterne fra akutklinikker-
ne brugte apotekspersonalet mellem 6 og 15 minut-
ter på at kontakte lægen for at få recepten, så pa-
tienterne kunne påbegynde behandlingen. 

Farmakonomer i Europa 

Farmakonomernes formand Christina Durinck, som 
også er formand for de europæiske farmakonomer 
(EAPT), præsenterede en poster, som beskrev 
ligheder og forskelligheder blandt farmakonomer i 
Europa. Posteren er udarbejdet på baggrund af to 
rapporter, som The European Pharmacy Technician 
Association (EAPT) har udgivet i 2017. Rapporterne 
viser en meget varieret profession i Europa – med 
store forskelle fra land til land. EAPT planlægger 
at opdatere rapporterne hvert 3. år sammen med et 
let tilgængeligt overblik over, hvad en pharmacy 
technician er i Europa. n
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Klip fra medierne

44 60

20 tusind visninger  
5 kommentarer

 

JP, debatindlæg af Anne Kahns, 30/9:”Farmaceuter bør kunne gen-  ordinere medicin.  Skotske Glasgow er et godt sted at kigge hen, når man skal søge inspiration til udvikling af det danske sundhedsvæsen. Dels minder Skotland på mange må-der om Danmark, bl.a. når det kommer til indbyggerantal. Og dels har Skotland for nylig gen-nemført den største sundhedsre-form siden Anden Verdenskrig, som bl.a. har medført en impo-nerende integration mellem sy-gehuse og resten af sundheds-væsenet.”

Retweetet af bl.a. sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

www.tvmidtvest.dk,  7/10: ”Ifølge Apotekerforeningen så har alt for mange børn og unge et usundt forhold til medicin, og det er især ved hovedpinepiller-ne, at det er helt galt. Den sene-ste skolebørnsundersøgelse viser, at fire ud ti unge bruger hovedpi-nepiller mindst en gang hver måned. Forbruget er især stort blandt de 15-årige piger. Her sva-rede 55 procent, at de havde ta-get hovedpinepiller indenfor den sidste måned. Det har fået Apote-kerforeningen til at starte kam-pagnen ”Medisund Fornuft”. Her skal skoleelever blandt andet læ-re at læse en indlægsseddel.”
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Apoteksudnævnelse

Brædstrup Apotek: Kerly Servilieri 
den 12. september 2018. 

Frederiksberg Apoteket Godthåb: Bilal Habes 
Sadeg Marashdeh den 5. oktober 2018.

Apoteksfilial oprettet

Odense Apoteket Ørnen: 21. september 2018   
åbnede ny filial under navnet Apoteket Vesterbro 
Odense. 

Aalborg Reberbane Apotek: 1. oktober 2018     
åbnede ny filial under navnet Skipperen Apotek.

Apoteksbevilling opgivet

Stenløse Apotek: Apoteker Lene Lorentzen fra  
udgangen af august 2019.

Ændring af apotek til filial

Pr. 1. oktober er Neptun Ribe Apotek filial af       
Ribe Apotek.

Apoteksflytninger

Otterup Apotek flyttede den 24. september 2018 
til ny adresse: Nørregade 2, 5450 Otterup.
 
Friheden Apotek flyttede den 1. oktober 2018 til 
ny adresse: Strandmarksvej 20, 2650 Hvidovre.

Apoteksbevillinger ledige

Vejen Apotek: Bevilling ledig fra 1. april 2019.

Egtved Apotek: Bevilling ledig fra 1. april 2019.

Haderslev Løve Apotek: Bevilling ledig fra 
1. april 2019.

Dødsfald

Apoteker Poul Erik Christensen, tidligere Herning 
Løve Apotek, er død den 19. september 2018.

Fødselsdage
60 år

20. november 2018: Jette Møller Andersen, 
Hirtshals Apotek. 
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Kort nyt

Fuldt tilskud til 
terminalpatienter til 
cannabisprodukter

I Ringsted Kommune bliver bor-
gere, som gerne vil stoppe med 
at ryge og henvender sig til deres 
praktiserende læge, henvist til 
Ringsted Apotek, som kommu-
nen har uddelegeret deres gratis 
rygestopkursus til. At myndighe-
der, praktiserende læger og det 
lokale apotek samarbejder er 
normal praksis i flere danske 
kommuner. Men i Kina, som har 
store problemer med rygning og 

deraf rygerelaterede sygdomme i 
befolkningen, er det langt fra 
normalt. Derfor får apoteker Jør-
gen Moestrup fra Ringsted Apo-
tek og lægeklinikken Avnegaard 
besøg af en delegation på fem ki-
nesiske embedsmænd, som skal 
se nærmere på samarbejdet og 
hente inspiration til, hvordan de 
får flere kinesere til at kvitte 
smøgerne, skriver Dagbladet 
Ringsted.

Ringsted Apotek skal hjælpe kinesere med rygestop

Trænger dit apotek 
    nyt medicinkøleskab

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

Terminalpatienter får nu fuldt tilskud til can-
nabisprodukter i forsøgsordningen. Det sker 
via opgørelse og udbetaling fra Lægemid-
delstyrelsen, og altså IKKE på apote-
ket. Udbetaling sker direkte til bor-
gerens NEMkonto. Alle andre, 
som har købt cannabis i forsøgs-
ordningen i 2018, får tilskud re-
funderet ved årsskiftet. Fra års-
skiftet vil en særlig CTR-saldo for 
cannabisprodukter sikre, at 
tilskuddet beregnes på 
apoteket.

Beløbsgrænser: 
0 – 20.000 kr. = 
50% tilskud,  
over 20.000 kr. 
= 0% tilskud.

Foto: C
olourbox
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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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