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FERIEBOLIGER
PHARMAFORSIKRING - FORSIKRINGSFORENINGEN FOR
MEDLEMMER AF PHARMADANMARK OG DANMARKS APOTEKERFORENING
Se billeder af husene på Pharmaforsikrings hjemmeside www.pharmaforsikring.dk
Nu foretages der lodtrækning for sommer- og efterårssæsonen 2019 i Pharmaforsikrings ferieboliger i Le Broc, Nice, Lucca i
Toscana og på Bornholm. Er du Tryg familie kunde, Pharma Plus eller Pharma 12 eller 20 kunde (står på din opkrævning fra
Tryg) eller med i apotekernes erhvervsordning samt medlem af Pharmadanmark eller Danmarks Apotekerforening, kan du
leje nedennævnte ferieboliger. Opfylder du ikke disse forudsætninger, vil din ansøgning ikke blive behandlet.
Vi skal gøre opmærksom på, at alle vores ferieboliger er røgfri og husdyr må ikke medbringes.

Terrassehuse i Le Broc, Nice
Le Broc, som er en lille sydfransk landsby, ligger ca.
25 km.fra Nice og ca. 1 times kørsel fra Italien.
Bebyggelsen er udformet som en terrassebebyggelse og ligger 450 m. over havet med en enestående
udsigt.
Hus 1. – nr. 17
Terrassehuset er på ca. 76m2 i 2 plan med en stue
og køkken nederst. Der er komfur med ovn, emhætte, køleskab med fryser og opvaskemaskine.
Der er fladskærms TV med danske kanaler, radio,
Iphone og Iphad afspiller.
På 1. sal er der 2 soveværelser med fransk altan,
barneseng, høj stol, nyere badeværelse med vaskemaskine. Separat toilet med håndvask. Mulighed
for ekstra opredning på drømmesenge i stuen. Der
må max. være 6 personer.
Udenfor er der en stor terrasse med markise, havemøbler og grill.
Hus 2. – nr. 23
Terrassehuset er på ca. 70 m2 i 1 plan med stue og
2 soveværelser. Mulighed for ekstra opredning på
drømmesenge i stuen. Der må max. være 6 personer.
Ellers er alt det samme som i hus nr. 1.
Til bebyggelsen hører swimmingpool, tennisbaner
og squash-baner.
Udlejning for sæsonen, som er fra 25. maj til 19.
oktober, sker ved lodtrækning.
Lejen udgør kr. 3.400,- pr. uge + slutrengøring.
Indtil 25. maj og fra 19. oktober til 31.december er
lejen kr. 2.500,-+ slutrengøring. Her kan man leje
husene uden lodtrækning. Det er ikke muligt at leje
husene uden for sæsonen for 2020, førend dette
bliver annonceret i Pharma og Farmaci i begyndelsen af september.
Udlejning vil ske efter lodtrækning. Deltagelse i lodtrækningen sker ved at sende en ansøgning via
Pharmaforsikrings hjemmeside www.pharmaforsikring.dk under feriehuse – booking. Ansøgningen
skal være foreningen i hænde senest fredag den
1. februar 2019.
Evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til Jette Schmidt Hansen, e-mail: jh@pharmadanmark.dk og på foreningens hjemmeside www.pharmaforsikring.dk.

Lucca, Toscana, Italien
Lejligheden ligger på 1. sal i et kloster, som indvendigt er totalt istandsat. Huset ligger
i en pragtfuld natur omgivet af olivenlunde op ad en blød bjergskråning, der vender
mod syd. Lejligheden er på 128m2 i 2 etager med det synlige tagtømmer i de skrå lofter på øverste etage, hvilket gør lejligheden utrolig smuk og intim. Det store badeværelse er blevet renoveret og der er installeret en bruseniche. Hele lejligheden er blevet
malet og diverse mangler er blevet udbedret. Lejligheden er til 6 personer. Der er 2
badeværelser, 3 toiletter, 3 soveværelser og integreret køkken/stue. Der må max overnatte 8 personer, men der er kun senge og sengetøj til 6. Der forefindes TV, stereoradio og alt i børneudstyr. I køkkenet er der komfur, køleskab, fryser, opvaskemaskine
samt vaskemaskine.Der findes air-condition og der er WIFI. Der hører swimmingpool
incl. børnepool til lejligheden, som ligger 50 meter fra terrassen, som er placeret 10
meter fra huset med en fantastisk udsigt.
Udlejning for sommersæsonen, som er fra 25. maj til 19. oktober, sker ved lodtrækning som ovenstående. Lejen udgør kr. 4.900,- pr. uge + slutrengøring. Der vil evt.
være obligatorisk leje af sengelinned, håndklæder m.v.
Uden for sæsonen er lejen kr. 3.500,- Her kan man leje lejligheden uden lodtrækning.
Det er ikke muligt at leje lejligheden uden for sæsonen 2020, førend dette bliver annonceret i Pharma og Farmaci i begyndelsen af september.

Bornholm, Svanebakken i Svaneke
Huset ligger med en enestående udsigt over Svaneke by og Østersøen. Der er gåafstand til byen og klippebadestrand. Huset er i 2 plan, i alt ca.105 m2 med 4 soveværelser til max. 9 personer. I stueetagen er der alrum med lille brændeovn (åbent køkken og spise/opholdsstue) med 2 udgange til terrassen og 2 soveværelser. Farve TV
med digitalbox til Canal+ og fællesantenne, DVD, stereoanlæg med CD-afspiller og
WIFI. I køkkenet forefindes køleskab, elkomfur med grill og ovn, mikrobølgeovn, opvaskemaskine og diverse køkkenting. Badeværelse med bruseniche, toilet, vaskemaskine og tørretumbler, På 1. sal er der 2 værelser og opholdsstue med sovesofa + toilet. Der er barneseng og trip-trap stol samt div. børneudstyr.
Udlejning for sæsonen, som er fra 25. maj til 19. oktober, sker ved lodtrækning som
ovenstående. Lejen udgør kr. 4.450,- pr. uge + slutrengøring.
Uden for sæsonen er lejen kr. 3.000,-. Her kan man leje huset uden lodtrækning.

Hovden, Norge
Hytten er beliggende i et hytteområde 290 km. fra Oslo og 214 km. fra Kristianssand.
Hytten er på 88 m2 og indeholder en stor opholdsstue med pejs og 4 soveværelser.
Der findes TV med danske kanaler, DVD og radio med CD-afspiller. Køkkenet er forsynet med elkomfur med ovn, køleskab, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. Der findes
ligeledes en stor fryser. Badeværelse med bruser, vaskemaskine og tørretumbler. Der
er mulighed for mange gode naturoplevelser i et ualmindeligt skønt naturterræn. Der
findes et stort badeland lige i nærheden med en helt ny og meget lækker spaafdeling.
Ovennævnte hytte kan uden lodtrækning lejes fra 20. april til 14. december.
I juni, juli og august er lejen kr. 3.000,- pr. uge + slutrengøring. Øvrige måneder er lejen kr. 2.700,- pr. uge + slutrengøring.
Der foretages lodtrækning for vintersæsonen.
Henvendelse se ovenstående.

Det gælder for alle husene, at vindere får besked via mail i uge 6/7. Ansøgere, som ikke har vundet, får mail i uge 8/9.
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Dit barn kan sagtens
bekæmpe de fleste
infektioner selv

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.
Du kan også se mere på apoteket.dk/bornoginfektioner
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Det lysner
Ikke blot er vi netop kommet om på den anden side af jul og nytår og får derfor
gradvist mere dagslys at gøre godt med. Vi kan også skimte nye muligheder i hori
sonten af apotekerverdenen.
Som et resultat af den bruttoavanceaftale, vi indgik med regeringen for knap et år
siden, fik sundhedsministeren med et overvældende Folketingsflertal i slutningen
af året vedtaget en skelsættende lov, L63, med det mundrette navn: Forslag til lov
om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love.
Loven er intet mindre end en strategisk milepæl for apotekets rolle i sundhedsvæse
net. For den giver mulighed for at opnå opgavespecifik autorisation som behandler
farmaceut. Den autorisation vil for første gang i nyere dansk sundhedshistorie give
en anden faggruppe end læger ret til - under specifikke omstændigheder – at ordi
nere lægemidler.
Det giver god mening. Den nye lov kommer til at betyde, at hvis man fx står lørdag
aften og opdager, at recepten på den daglige diabetesmedicin er udløbet, så vil man
kunne gå direkte ind på apoteket og efter helt faste retningslinjer få udleveret medi
cinen i mindste pakning, så man kan fortsætte sin behandling, indtil man har mu
lighed for at kontakte egen læge og få recepten fornyet. Det samme gælder i øvrigt
for en kvinde, som er løbet tør for p-piller.
Det er selvfølgeligt spændende for os med nye opgaver. Men det tager også noget af
presset fra lægevagten, som slipper for at bøvle med nogle af de genudskrivninger
af lægemidler, der tager tid fra behandlingskrævende opgaver. Men først og frem
mest er loven tegn på et sundhedsvæsen, der er under forandring – og forbedring.
Jeg tror inderligt på, at indførslen af behandlerfarmaceuten er endnu et skridt på
vejen mod at sætte borgeren i det absolutte centrum af sundhedsvæsenet.
Og det solide flertal bag loven viser, at apoteket er rykket ind som en naturlig del af
sundhedssektoren i politikernes bevidsthed. Det er en anerkendelse af vores faglig
hed som farmaceuter. En faglighed, som også fylder meget internt hos os apotekere
og som jo var hovedtemaet, da vi mødtes til den årlige Apotekerkonference i no
vember. For vi har som apotekere den farmaceutiske faglighed, der gør os til sam
fundets lægemiddeleksperter. Og vi kan bringes endnu mere i spil i det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen.
Behandlerfarmaceuten er nok en milepæl. Men jeg kan sagtens forestille mig, at vi
lægger apoteker til endnu flere sundhedsydelser i fremtiden. Til gavn for borgerne,
der på den måde både morgen, middag og aften kan gå direkte ind fra gaden og få
hjælp – uden at bestille tid først.

Anne Kahns
Formand for Danmarks
Apotekerforening
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Sundhedsydelser er

”

Vores kerneydelse er selvfølgelig stadig at udlevere

og rådgive om medicin. Men vi bevæger os hen imod en
hverdag, hvor flere og flere af vores arbejdsopgaver ikke
tager udgangspunkt i en recept eller et produkt.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

7
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apotekets fremtid
Apotekerkonferencen 2018 stod i sundhedsydelsernes tegn. Konferencen satte
fokus på, hvordan apotekerne kan udvikle
deres rolle i det nære sundhedsvæsen for at
blive klar til fremtiden.
Af Louise Dissing Schiøtt

”

Vi skal finde ud af, hvordan vi bliver klar til at
løfte de opgaver, der venter os i sundhedssek
toren – og hvordan vi selv kan være med til at defi
nere vores nye roller. Vi skal alle sammen arbejde på
at skabe fremtiden.”
Sådan indledte Apotekerforeningens formand An
ne Kahns Apotekerkonferencen 2018, der fandt sted
den 21.-22. november 2018. Over 120 apotekere fra
hele landet var samlet på Hotel Comwell i Aarhus
for at drøfte fremtidens sundhedsydelser på apote
ket. Både dem, der venter lige om hjørnet, og dem,
der ligger længere ude i fremtiden.
Den nye lov om behandlerfarmaceut, der netop er
vedtaget, medfører to nye sundhedsydelser på apo
teket: genordination af visse typer receptpligtig me
dicin til patienter i stabil behandling samt ordinati
on af dosisdispenseret medicin med tilskud. Disse
to ydelser fik en del opmærksomhed på Apoteker
konferencen. Apotekerne drøftede blandt andet,
hvordan man bedst og hurtigst får implementeret
de nye ydelser. Her delte apotekerne deres erfaringer
fra implementering af medicinsamtaler for på den
måde at inspirere hinanden på tværs af landet.

Hvordan skal de nye sundhedsydelser implementeres?
Det spørgsmål skabte på
Apotekerkonferencen debat
ved bordene.

>

8
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Konferencen tog også temperaturen på apotekernes
ambitionsniveau for de nye ydelser. Deltagerne
stemte om, hvor mange genordinationer de regner
med, at apotekerne vil levere om året, når ordnin
gen er fuldt implementeret i 2022. Her svarede halv
delen af salen meget ambitiøst enten 200.000300.000 eller 300.000-400.000 genordinationer om
året, mens 38 % var mere forsigtige og svarede mel
lem 100.000 og 200.000 genordinationer.

En nødvendig udvikling
Konferencens fokus på sundhedsydelser afspejler,
ifølge formand Anne Kahns, den fremtid, der venter
apotekerne. Og her er det fundamentalt for apote
kerne at udvikle deres rolle i sundhedsvæsnet. I sin
åbningstale betonede hun vigtigheden af at satse på
sundhedsydelser for fortsat at være en relevant ak
tør, når det gælder borgernes sundhed. Sundheds
væsnet er i konstant udvikling, og det betyder, at

Over 120 apotekere lyttede engageret til
oplæggene på årets apotekerkonference.

hverdagen på apoteket også gradvist må ændre sig.
”Vores kerneydelse er selvfølgelig stadig at udleve
re og rådgive om medicin. Men vi bevæger os hen
imod en hverdag, hvor flere og flere af vores ar
bejdsopgaver ikke tager udgangspunkt i en recept
eller et produkt,” siger hun.
Ifølge formanden er det en nødvendig udvikling,
at apotekerne i højere grad satser på sundhedsydel
serne. Dels på grund af at sundhedsfagligheden er
kerneårsagen til apotekernes unikke position i sam
fundet, og dels på grund af den store tillid, som bå
de borgere og politikere nærer til apoteket. Men og
så af økonomiske årsager. Formanden forklarer, at
indtjeningen fra udlevering af medicin i fremtiden
vil fylde mindre. Derfor er det nødvendigt at tænke
nyt, og her er sundhedsydelserne en mulighed for,
at apotekerne i fremtiden kan leve af deres faglig
hed. n

Hvert bord bidrog med deres bud på løsninger af
de problemstillinger, som blev drøftet på konferencen.

Frigør potentialet i dit apotek
Den digitale forbruger er her. Lad BD Rowa Technologies støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden.
Fordelene ved automatisering er enorme.
Lever omkostningseffektive recepttjenester med Rowa
Technologies. Øg kapaciteten, frigør kapital der er bundet
i varelagre, og reducer spild til næsten ingenting.

Rowa® Vmax
En intelligent løsning til
opbevaring og udlevering

Og med Rowa Technologies er der mere endnu. Rowa
letter dine første skridt ind i den digitale verden med en

Rowa Vmotion®

netværksportefølje af produkter: fra automatisering af

En fleksibel, interaktiv udstilling

medicinudlevering til butiksudstillinger- og digitale

til håndkøbsmedicin og

skærme i butiksvinduet.

selvbetjening

Kontakt:
Henrik Walter, mobil: 61 27 08 08, e-mail: henrik.walter@bd.com

bd.com/rowa

Rowa® Technologies
© 2018 BD. All rights reserved. BD, the BD Logo, Rowa and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. Oct-2018, 0000MS08162 iss1
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Inspiration til en bedre
Parallelsessionerne var tilbage på årets
Apotekerkonference. Sessionerne stillede
skarpt på en række aktuelle emner, og der
var rig mulighed for at hente inspiration til
hverdagen på apoteket.
Af Louise Dissing Schiøtt

A

potekerkonferencen 2018 bød på input i
mange retninger, da årets fem parallelsessio
ner løb af stablen. Formålet med parallelsessionerne
var at inspirere apotekerne – enten ved at udnytte
teknologien bedre, leve op til nye love eller styrke
apotekets brand.
Deltagere på konferencen blev klædt på til at træ
de ind i det Fælles Medicinkort, nogle fik en brushup på databeskyttelse og GDPR, mens andre lærte,
hvordan de kan bruge Apostat til at få det optimale
ud af apotekets data. Parallelsessionerne gav også
mulighed for at blive klogere på de nye sundheds
ydelser for behandlerfarmaceuter og de sundheds
faglige kampagner.

Pauserne blev blandt andet brugt på at udveksle erfaringer
fra hverdagen på de forskellige apoteker.

Fokus på nye sundhedsydelser
Loven om behandlerfarmaceut blev vedtaget kort
efter Apotekerkonferencen. Den indebærer, at alle
apoteker fra 1. juli 2019 skal have uddannet en ny
personalegruppe på apoteket. Behandlerfarmaceuter
har autorisation til at genordinere udvalgte, recept
pligtige lægemidler samt til at ordinere dosisdispen
sering af medicin med tilskud. På parallelsessionen
introducerede Apotekerforeningens sundhedsfaglige
direktør, Birthe Søndergaard, de nye sundhedsydel
ser. Derefter fortalte Charlotte Rossing, der er udvik
lingschef på Pharmakon, om hvilke krav den nye
lov stiller til uddannelsen til behandlerfarmaceut,
samt hvilke overvejelser Pharmakon har gjort sig,
hvis de bliver godkendt som uddannelsessted.
Der var stor interesse blandt deltagerne for at lære
mere om de nye sundhedsydelser, og sessionen var
en af de mest efterspurgte på programmet. Apoteker
Michael Bobak fra Langeskov Apotek var en af dem,

Konferencen var præget af stor debat- og spørgelyst.

der fandt det interessant at høre mere om behand
lerfarmaceutens nye sundhedsydelser.
”Jeg tilmeldte mig parallelsessionen, fordi jeg ger
ne ville blive klogere på detaljerne omkring de nye
sundhedsydelser – og det synes jeg bestemt, at jeg
blev. Særligt blev jeg klogere på kravene til efterud
dannelse for behandlerfarmaceuterne. Det er jo en
stor ændring, vores farmaceuter står over for, og det
er en proces, hvor der både er behov for informati
on og tid til at vænne sig til forandringerne. Derfor
var det rart at få sat fokus på de nye sundhedsydel
ser på Apotekerkonferencen,” fortæller Michael Bo
bak.
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hverdag
Konkrete råd til kampagnearbejde
En anden parallelsession satte de sundhedsfaglige
kampagner på apotekernes dagsorden. Kommunika
tionskonsulent Julie Brogaard Schytz fra Apoteker
foreningen gav deltagerne et indblik i, hvordan en
kampagne bliver til, hvorfor foreningen laver kam
pagnerne, og hvordan det enkelte apotek kan opnå
en effekt ved at deltage.
”På et strategisk sektorplan er kampagnerne med
til at fastholde apotekets brand som samfundets læ
gemiddeleksperter. Kampagnerne er en måde at ska
be genkendelighed og markedsføre apotekets faglig
hed. På et mere konkret plan kan kampagnerne ska
be synlighed for apoteket i lokalområdet og være af
sæt for en god dialog med borgerne,” forklarer Julie
Brogaard Schytz.
Netop de konkrete erfaringer med kampagnear
bejdet var også på programmet på parallelsessionen.
Apoteker Lise Larsen fra Frederikssund oversatte de
strategiske visioner på sektorniveau til den helt kon
krete hverdag bag skranken. Hun fortalte blandt an
det, at de på hendes apotek planlægger kampagne
arbejdet for et halvt år ad gangen. Farmaceuterne på

apoteket bliver indbyrdes enige om, hvem der har
ansvaret for hvilke kampagneemner, vurderer de til
gængelige materialer og aftaler tidsforbrug for de
enkelte opgaver. Kampagnerne bliver herefter drøf
tet på morgenmøder, medarbejderne deltager på
webinarer, ligesom de også sammensætter en pakke
af relevante produkter, der passer ind i kampagnens
tema.
De konkrete råd og erfaringer fra Frederikssund
Apotek vakte begejstring blandt deltagerne. De fle
ste nikkede genkendende, da Lise Larsen i sit oplæg
anerkendte, at det kan være svært at tilpasse kam
pagnearbejdet til en travl apotekshverdag. Derfor
hilste de Lise Larsens erfaringer velkommen med
åbne arme. En af dem var apoteker Lisbeth Høgh fra
Ebeltoft Apotek.
”Parallelsessionen gav mig inspiration til, hvor
dan jeg kan arbejde med kampagner på mit apotek.
Lise Larsen havde nogle gode pointer om, hvordan
man organiserer arbejdet. For eksempel fortalte
hun, hvordan de på hendes apotek bruger webina
rer i undervisningen – det gjorde, at jeg nu også vil
bruge webinarerne på mit apotek,” fortæller hun. n
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Hvordan var
Apotekerkonferencen 2018?
Farmaci har talt med tre apotekere før og efter Apotekerkonferencen.
Her er, hvad de sagde om deres forventninger inden konferencens
begyndelse – og hvad de sagde efterfølgende.

Kerly Maire Servilieri,
Brædstrup Apotek

Naser Balderlou Jensen,
Randers Løve Apotek

Hvilke forventninger har
du til årets apotekerkonference?
Det er min første konfe
rence, så jeg er meget
spændt, jeg har store
forventninger. Jeg for
venter at blive opdate
ret på det nyeste inden
for lovgivningen og på
ydelser – eksempelvis
dosisdispensering og
genbestilling af recept
pligtig medicin. Og så forventer jeg at få hilst på
nye kolleger og få udvidet mit faglige netværk.

Hvilke forventninger har du
til årets apotekerkonference?
Jeg håber, at der bliver taget fat i det faglige og i det
praktiske, og at der ikke bliver så meget politik. Jeg
ved godt, at vi ikke kan nå at gå i dybden med det
hele, men vi skal drive en forretning, og det håber
jeg bliver et overordnet fokus for konferencen.

Hvad fik du ud af årets konference?
Jeg har fået mere ud af konferencen end forventet.
Som ny apoteker har jeg fået en rigtig god modta
gelse af nye kolleger og en masse faglig sparring.
Charlotte Rossing fra Pharmakon nævnte i sin præ
sentation ’Netværk for udvikling af apotekspraksis’,
hvor jeg sidder i styregruppen, og det medførte flere
gode samtaler med kolleger, som var nysgerrige på
at høre mere om netværket. Vi fik også på konferen
cen en god opdatering på behandlerfarmaceut-for
slaget, og i den forbindelse havde vi også nogle rele
vante diskussioner på parallelsessionen, hvor man
fik et indtryk af, hvilke udfordringer der er på de
enkelte apoteker. Jeg synes, det er inspirerende at
mødes med fagfæller.

Hvad fik du ud af årets konference?
Jeg har deltaget i seks-syv apotekerkonferencer gen
nem årene, og det her er en af de bedste, jeg har
deltaget i. Særligt den
struktur, der var lagt til
møderne med gruppe
arbejde ved bordene,
refleksion og tilbage
meldinger fra menige
medlemmer til bestyrel
sen, var jeg meget glad
for. Indimellem har jeg
været lidt skeptisk over
for at deltage i Apote
kerkonferencen, men
det her var fantastisk.

Lise Eberholst,
Hellerup Apotek og Ordrup Apotek
Hvilke forventninger har du
til årets apotekerkonference?
For det første kunne jeg godt tænke mig, at der var
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Beauty Bear® er velsmagende vitamin gummies
specielt designet med ideelle næringsstoffer, som

flere, der mødte op til
konferencen, jeg har
været her hvert år og
synes, det er ærgerligt,
at man ikke prioriterer
det. Når det er sagt, for
venter jeg at mødes
med mine kolleger og
høre, hvad der rører sig.
Og så er jeg spændt på,
om vi kan være sam
men på en god måde,
nu hvor konkurrencesi
tuationen har ændret sig. For mig er det også meget
vigtigt, at vi får vendt økonomien, og så har jeg sto
re forventninger til parallelsessionerne, som jeg sy
nes, er virkelig spændende i år.

Hvad fik du ud af årets konference?
Det var en rigtig god apotekerkonference. Særligt
parallelsessionerne var gode og brugbare. Jeg deltog
i den om GDPR, den om behandlerfarmaceut og
den om FMK, og jeg ville gerne have deltaget i flere
- eksempelvis den om Apostat. Dét at deltage i pa
rallelsessionerne giver mig rigtig meget materiale at
gå hjem og arbejde videre med, og jeg er allerede i
færd med at sætte vores farmaceuter i gang med at
se nærmere på GDPR. Det er dejligt at kunne kom
me hjem og lægge en masse ting på bordet, og hvis
jeg skulle vælge, ville jeg gerne have taget noget af
tiden fra dagsprogrammet onsdag og have brugt det
på parallelsessioner, hvor jeg føler, at jeg får det
største udbytte. n

vedligeholder hud, hår og negle. Alle 4 varianter er
lavet på frugtfiber med smag fra naturlig frugt.
Fås nu også på apoteket. Lagerføres
af Nomeco og TMJ. Bestil testere hos dfi a-s
på mail: mwh@dkpharma.dk
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Beauty Bear® er udviklet af dansk farmaceutisk industri a-s.

Rowa Technologies
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.
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Hvad er fremtidens
sundhedsydelse?
Tre modige apotekere og tre frygtløse
forskere trådte på Apotekerkonferencen
frem foran dommerne i Løvens Hule og
fremlagde deres bedste idé til et nyt sundhedstilbud.
Af Kathrine Læsøe Engberg

D

rejer fremtidens sundhedsydelse sig om me
dicinsikkerhed og undervisning af pårørende,
om en personlig medicinprofil baseret på genetik,
eller samarbejder med sygehuse om medicinsamta
ler? Det var tre meget forskellige bud, der på Apote
kerkonferencen dystede om de tre løvers gunst.

Medicinsikkerhed – undervisning til
pårørende, som håndterer medicin
Løvepanelet bestod af Susanne Bendixen, Køben
havn Sønderbro Apotek, Lars Orup Andersen, Ejby
Apotek, og Henrik Lintner fra Hjørring Svane Apo
tek. Det første makkerpar, som præsenterede deres
idé, var apoteker Jacob Grønne fra Vojens Apotek
og udviklingschef hos Pharmakon Charlotte Ros
sing. De præsenterede projektet ’Medicinsikkerhed
– udvikling af et undervisningsmateriale til pårøren
de’.
”Det her er en mulighed for at tjene penge på det,
vi i forvejen gør,” lød det fra Jacob Grønne, som
fortalte, at projektet går ud på at undervise pårøren
de, der står for medicinering. Undervisningsmateri
alet er udarbejdet af Pharmakon og er i øjeblikket
ved at blive testet på fem apoteker, et apotek i hver
region. Undervisningen består af fire moduler a to
timers varighed og omhandler blandt andet praktisk
brug af medicin, medicintilskud og substitution.
Charlotte Rossing supplerede:
”Det er helt oplagt at sælge ydelsen til kommu
nerne, og det er i hele taget en god mulighed for at
skabe varige og stærke relationer. Vi mener, det har

stort potentiale og netop tager udgangspunkt i apo
tekets kerneopgave,” sagde hun. Og Jacob Grønne
tilføjede:
”Ydelsen kræver ikke megen efteruddannelse, og
det er let at motivere medarbejderne, som gerne vil
være med til at gøre en forskel.”
Løverne kom med flere opfølgende spørgsmål. For
eksempel ville Susanne Bendixen gerne vide mere
om erfaringerne med at få pårørende, som i forve
jen var ophængte og pressede på tid, til at afsætte to
timer over fire gange. Jacob Grønne svarede, at på
Vojens Apotek havde de indtil videre haft én under
visningsgang, og her var erfaringen, at to timer var
passende, men at det ikke måtte være mere.

Den personlige medicinprofil –
nu med genetik
Apoteker Lise Larsen fra Frederikssund Apotek og
lektor fra KU Lotte Stig Nørgaard var de næste med
foretræde for løverne.
”Hvordan vi omsætter lægemidler afhænger af vo
res genetik, og 30 procent af os omsætter faktisk vo
res lægemidler ’unormalt’, lød det fra Lotte Stig
Nørgaard, som forklarede, at man via en gentest
kan kortlægge, hvordan den enkelte patient omsæt
ter lægemidler, så man kan vurdere, hvad der er den
bedste dosis for den enkelte patient. Hun fortalte
også om et canadisk studie, der viste, at intet min
dre end 1,3 lægemiddelrelateret problem per patient
faktisk blev fundet, fordi man kendte patientens ge
netiske profil.
”Vi skal være med helt fremme, hvor udviklingen
er, og den her sundhedsydelse kan kædes godt sam
men med medicingennemgang,” pointerede Lise
Larsen.
På nuværende tidspunkt er der 158 lægemidler,
som er gen-registrerede i den test Lise Larsen og Lot
te Stig Nørgaard viste. Den hedder PMP™-testen og
er fra firmaet Gene Telligence. Et hold bestående af
15 forskere sidder dog i Canada og arbejder udeluk
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Det skarpe løvepanel bestod af Henrik Lintner fra Hjørring Svane Apotek, Susanne Bendixen, København Sønderbro Apotek,
og Lars Orup Andersen, Ejby Apotek. Her ses de i fuld gang med dommergerningen.

kende på at få flere lægemidler ind i testen. Lise Lar
sen fortalte også om såkaldte genpas, som man alle
rede har indført i Holland. En gentest koster i dag
lidt over 4000 kroner og gælder resten af livet. Sær
ligt den økonomiske del var løvepanelet skeptiske
over for. Hvem skal betale? Og hvis det er kommu
nen, hvilke patienter skal så prioriteres? Og hvilken
kategori af lægemidler er dækket på nuværende
tidspunkt? Og hvordan skal personalet uddannes –
er det ikke nærmere en opgave for lægerne? Og
hvordan sikrer man sig, at borgerne kommer på
apoteket, når de har resultatet af gentesten, hvis det
bliver sendt direkte hjem til dem? Alt det ville lø
verne vide. Lise Larsen og Lotte Stig Nørgaard for
klarede, at det på nuværende tidspunkt særligt er
psykiatriske patienter, der kan have glæde af testen,

og at det økonomisk vil kunne svare sig for kommu
nerne. Der foreligger allerede et amerikansk under
visningsmateriale, som er ved at blive oversat, så
danske farmaceuter kan bruge det. Endvidere er det
en opgave, som apotekerne sagtens kan påtage sig
på linje med medicingennemgang. Og endnu bedre,
forklarede Lise Larsen og Lotte Stig Nørgaard, man
kan kombinere testen med den medicingennem
gang, man alligevel er i gang med at lave for borge
ren. Man kan således let forestille sig, at apoteket får
svaret på gentesten direkte og derefter tager en sam
tale med borgeren.

Samarbejde mellem
apotek og sygehus om medicinsamtaler
Sidste og tredje bud på fremtidens sundhedstilbud

>
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kom apoteker Per Wisbech, Svendborg Sct. Nicolai
Apotek, og lektor ved SDU Ulla Hedegaard med. De
res forslag lå i direkte forlængelse af medicinsamta
ler og er et formaliseret samarbejde med sygehusene
om ved udskrivelsessamtalen at henvise patienter til
en medicinsamtale på det lokale apotek, hvis de
skal begynde på at tage et nyt lægemiddel. Hvis pa
tienten er interesseret i tilbuddet, giver sundheds
personalet apoteket besked, og apoteket tager efter
følgende kontakt til patienten og aftaler et tids
punkt for en samtale.
”Det vil føre til færre genindlæggelser og vil på
den måde være med til at lette sygehusenes arbej
de,” forklarede Ulla Hedegaard.
”Er der støtte fra lægerne til det her? Det bekym
rer mig lidt, hvordan vi skal få lægerne på sygehuset
til at henvise til os. Der ligger en knast her,” bemær
kede Henrik Lintner til præsentationen og spurgte,
om der forelå konkrete erfaringer på området. Det
gjorde der ikke umiddelbart, fortalte Per Wisbech og
Ulla Hedegaard, men de fremhævede, at sygehusa

potekerne ville være en oplagt indgang til at få et
samarbejde op at stå.

Og vinderen er
Efter at have hørt og udfordret de tre bud på fremti
dens sundhedstilbud voterede løverne kort og ud
delte smileys til de tre hold. Alle smileys var positi
ve, men forslaget om samarbejde om medicinsamta
ler mellem apotek og sygehus løb af med to jublen
de glade smileys og en superglad smiley og blev
dermed kåret som vinderen.
”Det er et projekt, som er let at omsætte til prak
sis, og det ligger godt i tråd med medicinsamtaler
ne,” lød begrundelsen fra dommerne.
Herefter blev der lavet en elektronisk afstemning
om de tre bud blandt konferencens deltagere, og
også her blev Peter Wisbech og Ulla Hedegaard sejr
herrer. Men alle tre visionære bud fra forskere og
apotekere afspejlede, at apotekssektoren bestemt ik
ke står stille – og heller ikke kommer til at gøre det i
fremtiden. n
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Apoteker kan bekæmpe
fejldosering af methotrexat
Apotekerforeningen og Styrelsen for Patientsikkerhed har lanceret en kampagne,
der skal forebygge doseringsfejl med methotrexat på plejecentre og i hjemmesygeplejen.
Af Kathrine Læsøe Engberg

P

å apotekerne har man en unik mulighed for at
hjælpe med at forhindre flere ulykkelige sager
med overdosering af lægemidlet methotrexat. Hver
gang et apotek får en bestilling på methotrexat til
håndtering i plejesektoren, kan apoteket nemlig
vedlægge et kort med en advarsel om den atypiske
dosering af lægemidlet og risikoen for overdosering.
Det er tanken bag den kampagne, som Apoteker
foreningen og Styrelsen for Patientsikkerhed lance
rede i december måned.
”Tilfælde med forgiftning efter overdosering med
methotrexat er rystende, og det skaber utryghed.
Borgerne skal kunne stole på, at der er sikkerhed
omkring deres medicinering. Og på apotekerne kan
vi spille en vigtig rolle,” siger formand for Apoteker
foreningen Anne Kahns og fortsætter:
”Vi er sidste led i kæden, inden medarbejderne på
plejecentrene og i hjemmesygeplejen får medicinen
i hænderne. Med kampagnen målretter vi advarslen
til præcis de medarbejdere, der håndterer methot
rexat. Det kan forhåbentlig medvirke til, at der bli
ver skærpet opmærksomhed om doseringen af net
op dette lægemiddel.”
Fejldosering af methotrexat har hvert år alvorlige
konsekvenser for patienter i det danske sundheds
væsen. Det viser bl.a. analyser af utilsigtede hændel
ser, som ansatte i plejesektoren og andre dele af
sundhedsvæsenet rapporterer til Dansk Patientsik
kerhedsdatabase. I yderste konsekvens kan overdo
sering af methotrexat medføre dødsfald.
I FOA er man opmærksom på problemet og hilser
en indsats for at dæmme op for doseringsfejlene

velkommen:
”Vi har igennem længere tid set flere fejlmedici
neringstilfælde med methotrexat. Det er derfor vig
tigt, at der sættes fokus på denne problemstilling.
Derfor støtter FOA fuldt op om kampagnen for at
forebygge fejl med methotrexat i plejesektoren,” si
ger sektorformand Torben K. Hollmann.
Det er specielt situationer, hvor methotrexat fejl
agtigt doseres dagligt i stedet for én gang ugentligt,
som har haft alvorlige konsekvenser. Sager som Sty
relsen for Patientsikkerhed er særligt opmærksom
me på.
”Sagerne om overdosering af methotrexat er dybt
ulykkelige, både for de borgere, der rammes og de
res pårørende, men bestemt også for de medarbej
dere, der er involveret. Derfor skal vi gøre alt, hvad
vi kan for at forebygge fejl, og det kræver en fælles
indsats med flere forskellige initiativer. Samarbejdet
med Apotekerforeningen giver en enestående mu
lighed for at målrette information til personalet i
netop de situationer, hvor vi ved, der er stor risiko
for fejl,” siger Lena Graversen, overlæge og kontor
chef i Styrelsen for Patientsikkerhed.
Foruden advarselskort, der kan lægges direkte i
posen sammen med me
dicinen på apotekerne,
er der produceret en
plakat med tilsvarende
Vigtig info
rmation til
der håndte
dig,
information, der kan
rer metho
trexat for
borgere
printes og hænges op,
fx i medicinrum på
plejecentre. n

Methotrex

at

gives kun
én gan
ved gigt og g om ugen
psoriasis

Her ses den ene side af det
kort, som apotekerne kan
vedlægge, når de får en bestilling på methotrexat til
håndtering i plejesektoren.
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Nyt projekt på apoteket skal ruste
pårørende i medicinhåndtering
Pharmakon og fem apoteker samarbejder i
øjeblikket om et projekt, hvor pårørende,
som håndterer medicin, bliver undervist af
apotekspersonalet. Målet er at øge medicinsikkerheden, skabe tryghed og bringe
apotekernes faglighed mere i spil.
Af Lotte Edberg Loveless

A

t varetage håndteringen af en syg ægtefælles
eller forælders medicin er en kompleks opga
ve. Oveni den store belastning ved at passe et sygt
familiemedlem, skal den pårørende blandt andet
også overskue håndtering af mange forskellige typer
medicin. Hvad gør man for eksempel, hvis ens
mand skal have medicin klokken to, men er faldet i
søvn og også har brug for hvile?
Mange pårørende har allerede et tæt forhold til
det lokale apotek, og et aktuelt udviklings- og forsk
ningsprojekt udført af Pharmakon for Apotekerfor
eningen undersøger, om apoteket kan støtte de på
rørende endnu bedre. Projektet er målrettet pårø
rende til borgere, som er over 65 år og får fem eller
flere lægemidler. Målet er at udvikle og afprøve et
undervisningsmateriale, der skal ruste de pårørende
til at tackle opgaven og øge medicinsikkerheden.
Materialet er udviklet ud fra fokusgruppe-interviews
og workshops med pårørende og apotekspersonale,

”

og det bliver lige nu afprøvet på fem apoteker.
”Er du pårørende til en patient, som for eksempel
er ramt af både hjertesygdom og demens, er der rig
tig meget at holde styr på,” siger projektleder Gitte
Reventlov Husted fra Pharmakon.
”Personalet møder de pårørende, hver gang de
henter medicin, og ser også, når de bliver slidte.
Apoteket har mulighed for at styrke medicinsikker
heden og gøre en forskel ved at give dem kompe
tencer til at håndtere medicinen.”

Brugerbaseret forløb
Omdrejningspunktet for projektet er brugernes be
hov.
”Udover konkret viden om medicinen har de på
rørende i de indledende fokusgrupper efterspurgt at
møde andre i samme situation, så de kunne dele er
faringer og opleve, at de ikke var alene,” fortæller
Gitte Reventlov Husted.
Herudover ville de pårørende gerne have vejled
ning i de komplicerede tilskudsregler, og de undre
de sig over, hvorfor indlægssedler skal være så van
skelige at læse. De havde også svært ved at holde re
de på kopimedicinen. Nogle oplevede, at deres æg
tefælle ikke ville tage tabletter, fordi de hed noget
andet eller så anderledes ud. Endelig ville de gerne
vide mere om lokale tilbud som støttegrupper, pa
tientforeninger og muligheder for aflastning.
”Da vi efterfølgende havde fokusgruppe-interview

Det er en fast del af betjeningen, at vi afklarer

tvivlsspørgsmål og forsøger at klæde kunderne på til at
bruge medicinen rigtigt. Undervisningen er bare en
anden ramme, hvor der er mulighed for at gå mere i
dybden og knytte nogle mennesker sammen.”
Jacob Grønne, apoteker Vojens Apotek
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Det kan være kompliceret at varetage håndteringen af en syg pårørendes medicin. Heldigvis kan apoteket hjælpe.

med apotekspersonalet, var det interessant nok de
samme problemstillinger, de fremhævede - bare
med andre ord,” fortæller projektlederen.

ledende fase, var et tilbagevendende spørgsmål fra
de pårørende, hvorfor man ikke kan få en kontakt
person på apoteket som mange andre steder i sund
hedssystemet,” fortæller Gitte Reventlov Husted.

Stor interesse
Resultaterne af fokusgruppe-interviewene blev præ
senteret på en fælles workshop, hvor pårørende og
apotekspersonale var med til at bestemme indhol
det af undervisningen, og hvordan det skal formid
les. Rammen er blevet et forløb på fire mødegange a
to timer, som tager udgangspunkt i de centrale pro
blemstillinger, men tilpasses den enkelte deltager
gruppe.
Pharmakon oplevede stor interesse, da der skulle
rekrutteres apoteker til afprøvningen af undervis
ningsmaterialet. Afprøvningsfasen blev skudt i gang
med et fælles møde for de fem udvalgte apoteker.
Herefter har apotekerne selv stået for rekruttering af
pårørende.
Under afprøvningen varetages undervisningen af
en fast farmaceut og farmakonom fra det enkelte
apotek.
”Det giver kontinuitet. Underviserne kender de
pårørendes historier, og der opstår en fortrolig relati
on. Da vi afviklede workshopperne i projektets ind

Alle har rekrutteret
Vojens Apotek er et af de apoteker, der meldte sig til
at afprøve undervisningen og blev valgt.
”Vi har i forvejen fokus på udvikling, og projektet
er en oplagt mulighed for os. Fordi Pharmakon står
for projektet, har vi ikke selv skullet drive det fra
start til slut, men bare koblet os på,” siger apoteker
Jacob Grønne fra Vojens Apotek.
For ham ligger undervisningen i direkte forlæn
gelse af apotekets daglige praksis.
”Det er en fast del af betjeningen, at vi afklarer
tvivlsspørgsmål og forsøger at klæde kunderne på til
at bruge medicinen rigtigt. Undervisningen er bare
en anden ramme, hvor der er mulighed for at gå
mere i dybden og knytte nogle mennesker sam
men,” siger Jacob Grønne.
Han har kun fået positive tilbagemeldinger fra si
ne medarbejdere på deltagelsen.
”Selvfølgelig er det primært de to medarbejdere,
>
som kører undervisningen, der er tilknyttet projek
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tet, men hele personalegruppen er nysgerrig. Alle
har også deltaget aktivt i rekrutteringen af pårøren
de ved at spørge relevante kunder, om de ville være
med,” fortæller apotekeren.

Overblik og tryghed
Apoteket låner lokaler hos sundhedscentret ved si
den af til undervisningen. Samarbejdet udbreder
projektet lokalt og giver ro og neutrale rammer.
”Vi har en stor viden at dele ud af, og det er en
del af vores samfundsansvar at stå til rådighed for
kunderne. Vi vil gerne hjælpe de pårørende til at få
større overblik. Tiltag som undervisningen kan des
uden være med til at fastholde kunder og give os
anderledes refleksioner over vores daglige praksis,”
siger Jacob Grønne, som også ser andre perspektiver
i udviklingsprojektet.
”Kan vi geare den ekspertise, vi ligger inde med,
til salgbare ydelser som undervisning af pårørende,
ligger der et potentiale i forhold til at udbyde ander
ledes produkter. For eksempel til kommuner og pa
tientforeninger. Ikke bare til gavn for apoteket, men
også til gavn for borgerne og samfundet som sådan,
fordi ydelsen kan være med til at forebygge og ska
be tryghed,” siger Jacob Grønne.

Evaluering i foråret
I første omgang afprøver de fem apoteker, om det
kan lade sig gøre at levere den slags undervisning i
apoteksregi og derved styrke de pårørende til at
magte opgaven. Projektlederen fra Pharmakon hå
ber, at forløbet efter afprøvning og evaluering vil
blive implementeret i en eller anden form.
”Apoteket er med sin faglighed og store berørings
flade et naturligt bindeled. Vi så, hvor meget de på
rørende, der deltog i den indledende fase af projek
tet, fik ud af det. De oplevede, at der blev skabt et
rum, hvor de kunne få svar på alle deres spørgsmål
om medicinen, og hvor de havde mulighed for at
udveksle erfaringer med andre pårørende,” siger
Gitte Husted Reventlov.
Resultaterne af projektet ligger klar i foråret. n

Projekt-apoteker
Undervisningsmaterialet afprøves i øjeblikket på ét
apotek i hver af landets regioner. De fem deltagende
apoteker er: Vojens Apotek, Brønderslev Apotek, Ski
ve Svane Apotek, Skælskør Apotek og København
Sønderbro Apotek.
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Hvad betyder de nye
2D-stregkoder for apotekerne?
Til februar træder en ny EU-lov, der skal
beskytte mod forfalskede lægemidler, i
kraft. Lægemiddelpakninger får nye 2Dstregkoder, hvilket medfører øget sikkerhed
og nye arbejdsgange på apotekerne.
Af Kathrine Læsøe Engberg

Ø

get sikkerhed og beskyttelse mod forfalskede
lægemidler. Det er formålet med den nye EUlov, som træder i kraft den 9. februar 2019. Det be
tyder, at alle EU-lande med undtagelse af Græken
land og Italien skal indføre et stregkodesystem, som
skal kobles op til en fælles europæisk database. Alle
receptpligtige lægemidler til mennesker skal for
fremtiden forsynes med en unik 2D-stregkode. Ude
på apotekerne betyder det konkret, at apoteksperso
nalet skal begynde at anvende de unikke 2D-streg
koder og kontrollere producenternes forseglinger på
pakninger for receptpligtige lægemidler, inden me
dicinen udleveres.
Formand for Apotekerforeningen hilser den øgede
sikkerhed velkommen.
- Det lokale apotek er et sted, man som kunde
kommer for at få sundhedsfaglige råd og vejledning,
og det er altafgørende, at man kan stole på, at den
medicin, man får udleveret, er ægte. Sikkerheden er
allerede rigtig god, som den er nu, men vi kan na
turligvis kun støtte op om endnu bedre sikkerhed,
siger formand Anne Kahns.

Ændringer på apoteket
De nye EU-regler vil også - udover apotekspersona
lets forpligtelse til at tjekke 2D-stregkoderne - med
føre ændringer i hverdagen på apoteket, forklarer
juridisk chefkonsulent i Danmarks Apotekerfor
ening Merete Kaas.
Eksempelvis kan uafhentede lægemidler fra hånd
købsudsalg og medicinudleveringssteder ifølge de
nye regler godt tages retur og genaktiveres i syste
met, men kun inden for 10 dage efter deaktiverin

gen, og ikke 14 dage som hidtil
”Kunderne kan derfor forvente, at apotekerne
indfører nye frister for apotekets afhentning af uaf
hentede medicinposer for at sikre, at apoteket inden
for de 10 dage kan nå at genaktivere uafhentet me
dicin i systemet,” siger Merete Kaas.

Opdatering af scannere
Den tekniske side af sagen er apotekernes systemle
verandører ansvarlige for. Og direktør i Cito A/S Bo
Nielsen forklarer, at Cito systemmæssigt er på plads
og er i fuld gang med udskiftning og konfiguration
af scannere på apotekerne. Der er udsendt en testsi
de, så apotekerne kan teste, om ’gamle’ scannere
kan læse 2D, og der er blevet lavet en pilottest på en
række apoteker. Fra Charlotte Hoff, konsulent hos
NNIT, lyder det, at alle apoteker med PharmaNet
har konfigureret deres scannere, så de kan scanne
2D-stregkoder.
For at de nye 2D stregkoder, som indeholder pro
duktkode, batchnummer, udløbsdato og et unikt se
rienummer per pakning, kan aflæses af robotter,
kræver det tekniske ændringer, og det samarbejder
Cito, NNIT og robotleverandørerne om. Der er pri
mo december opnået enighed om de tekniske speci
fikationer, og alle parter vil i fællesskab koordinere
opdateringen af interfacet på det enkelte apotek.
Der er her ikke en skarp deadline den 9. februar, da
alle lægemiddelprodukter frigivet til markedet in
den den 9. februar umiddelbart kan håndteres af ro
botterne, og pakninger frigivet herefter vil også
kunne håndteres, så længe de også er forsynet med
den gamle stregkode. n
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Lovforslag om
behandlerfarmaceut er vedtaget
Med et overvældende flertal har Folketin-

Dosisdispensering med tilskud

get vedtaget lovforslaget om behandler-

Lovændringen gælder også ordination af dosisdis
pensering med tilskud. Det betyder, at apotekerne i
fremtiden også kan hjælpe borgere med dette, uden
at der er behov for henvisning fra egen læge for at
få tilskud.
”Det giver også på dette punkt god mening at dra
ge nytte af apotekernes høje faglige viden om læge
midler og den vigtige rolle, som apotekerne spiller i
faste medicinbrugeres hverdag. Det er helt oplagt,
at det lokale apotek skal kunne tilbyde dosisdispen
sering med tilskud til borgere, der har behov for
det,” siger Anne Kahns og fortsætter: ”Apoteket er
jævnligt i kontakt med de borgere, som tager flere
lægemidler og kan derfor også vurdere, om der er
behov for dosisdispensering. Samtidig har apoteket
også kontakt til det lokale plejepersonale og kan i
samråd med dem foretage en vurdering af behovet
hos deres patienter.”
Det vedtagne lovforslag om behandlerfarmaceut,
som træder i kraft 1. juli 2019, bygger på erfaringer
fra en række lande som Storbritannien, Irland, Hol
land, Belgien, Canada, USA, og New Zealand, hvor
man allerede har forskellige former for ordination
eller genordination af udvalgte receptlægemidler på
apoteket. n

farmaceut. Det betyder blandt andet, at
patienter i stabil behandling vil kunne få
genordineret udvalgte lægemidler på apoteket.

D

et lokale apotek har en vigtig funktion i faste
medicinbrugeres hverdag, og nu bliver apote
kets mulighed for at hjælpe de lokale borgere endnu
bedre. Folketinget vedtog nemlig den 27. november
2018 lovforslaget om behandlerfarmaceut, hvilket
blandt andet betyder, at patienter i stabil behand
ling kan få genordineret udvalgte lægemidler inden
for 28 lægemiddelgrupper på apoteket.
Står man fx lørdag aften og opdager, at recepten
på den daglige diabetesmedicin, p-pillerne eller den
blodtrykssænkende medicin er udløbet, vil man
kunne gå direkte ind på apoteket og efter helt faste
retningslinjer få udleveret medicinen i mindste pak
ning, så man kan fortsætte sin behandling, indtil
man har mulighed for at kontakte egen læge og få
recepten fornyet.
I Apotekerforeningen har vi i en årrække kæmpet
for at få forslaget vedtaget, og resultatet glæder for
mand Anne Kahns.
”Det er meget positivt, at det nytænkende lovfor
slag om behandlerfarmaceut er vedtaget. Det vil gø
re det nemmere at være dansker i sundhedsvæsnet,
og set fra et samfundsmæssigt synspunkt giver det
god mening i højere grad at udnytte de ressourcer
og den fagekspertise, som apotekerne ligger inde
med,” siger Anne Kahns.

Vedtagelsen af lovforslaget
om behandlerfarmaceut
betyder,at patienter i stabil
behandling kan få
genordineret udvalgte
lægemidler på apoteket.
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Navnestof
Apoteksovertagelse
Frederiksberg Apoteket Godthåb:
Apoteker Bilal Marashdeh den 1. december 2018.

Tårnby Apotek åbnede den 6. december 2018 ny filial
under navnet Kongelundens Apotek. Filialen erstatter
Apoteksudsalget Vestamager Centret.

Valby Apotek: Apoteker Kenneth B. Lokind
den 1. januar 2019.

Herning Løve Apotek åbnede den 6. december 2018
ny filial under navnet Dæmningens Apotek.

Nordoya Apotek, Færøerne:
Apoteker Nanna Knudsen den 1. december 2018.

Apoteksbevilling opgivet
Hillerød Krone Apotek: Apoteker Birgitte Reinseth
fra udgangen af oktober måned 2019.

Apoteksudnævnelse
Valby Apotek:
Kenneth B. Lokind den 22. oktober 2018.

Apoteksbevillinger ledige
Holstebro Løve Apotek: Bevilling ledig
fra den 1. maj 2019.

Apoteksfilial oprettet
Fredericia Axeltorvs Apotek åbnede den 1. november
2018 ny filial under navnet Apoteket i Fredericia
Sundhedshus.

Hjørring Svane Apotek: Bevilling ledig
pr. 1. juni 2019.

Frederikssund Apotek åbnede den 12. november
2018 ny filial under navnet
Fjord Apoteket Frederikssund.

Ændring af apoteksudsalg til filial

Nørrebro Apotek åbnede den 12. november 2018
ny filial under navnet Apotek Borups Alle.
Aalborghus Apotek åbnede den 16. november 2018
ny filial under navnet Slotsgade Apotek.

Rødding Apotek har pr. 26. november 2018 ændret
Lunderskov Apoteksudsalg til filial under navnet
Lunderskov Apotek. Filialen har samtidig flyttet
adresse til Iver Dahlsvej 4, 6640 Lunderskov.

Apoteksflytninger
Ringe Apotek er flyttet til ny adresse:
Torvet 5, 5750 Ringe.

København Grøndalsapoteket åbnede den 22. no
vember 2018 ny filial under navnet
Frederiksberg Løve Apotek.

Karise Apotek er flyttet til ny adresse:
Syrenvænget 20, 4653 Karise.

Sydhavnsapoteket åbnede den 19. november 2018
ny filial under navnet Sluseholmens Apotek.

Roskilde Svane Apotek er flyttet til ny adresse:
Skomagergade 19, 4000 Roskilde.
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Kort nyt
Nyt projekt skal skabe mere trivsel på apoteket
Apotekerforeningen og Farmako
nomforeningen er enige om at
arbejde på at forbedre trivslen og
nedbringe sygefraværet på apo
tekerne. Derfor aftalte Danmarks
Apotekerforening og Farmako
nomforeningen som en del af
forliget i OK18 at sætte fokus på
forebyggelse og sygefravær gen
nem et projekt i samarbejde med
rådgivningsvirksomheden CRE
CEA A/S. Projektet, der er blevet
døbt ”Sygefraværsprojektet”, lø
ber over halvandet år og inde

MEDICIN
KØLESKAB
OPFYLDER
EF-DIREKTIV 93/42 EØF

holder forebyggelse, trivsel, nær
vær og fokus på det gode ar
bejdsmiljø. Den gode trivsel og
en attraktiv arbejdsplads skal
skabes ved at træne arbejdsmil
jøgruppen, ledelse og arbejds
miljørepræsentanter i sammen
med tillidsrepræsentanter at ud
vikle værktøjer, der både har et
forebyggende og fastholdende
sigte. Som deltager i projektet
skal ledelses- og medarbejder
repræsentanter fra apoteket ar
bejde med initiativer, der skaber

Pharmakon er igen
kåret som en af Danmarks
bedste arbejdspladser

10.900

KAMPAGNEPRIS

Januar, februar & marts 2019
Pris ekskl. levering

Skuffeindsatser
Fleksible afdelere
Tempeaturdisplay
Fuldisoleret låge
(u/glas)

LEVERANDØR
AF APOTEKSINDRETNING

fokus på forebyggelse og trivsel.
De vil i løbet af projektet modta
ge sparring fra CRECEA mellem
møderne. Når projektet er afslut
tet, vil CRECEA samle de bedste
værktøjer og anbefalinger i et
idekatolog til hele sektoren.
Projektet forventes startes op i
april 2019 og afsluttes november
2020. Der åbnes snart for tilmel
ding via CRECEA, og det er
”først til mølle”-tilmelding.

post@bicoconcept.dk
50 73 25 87
www.bicoconcept.dk

Konference- og uddannelsescenteret Phar
makon i Hillerød er endnu engang på listen
over Danmarks Bedste Arbejdspladser®, og i
2018 rykkede Pharmakon fire pladser op på
listen. På konference- og uddannelsescente
ret Pharmakon i Hillerød hilser alle kollega
er på hinanden, alle hjælper hinanden på
tværs af afdelinger, og der er generelt en
god stemning blandt kollegaer og kunder.
Det er nogle af de ting, som medarbejderne
fremhæver i den medarbejdertilfredsheds
undersøgelse, som den globale konsulentog analysevirksomhed Great Place to Work®
har foretaget i forbindelse med kortlægnin
gen af Danmarks Bedste Arbejdspladser®.
Og det er den gode vurdering sammen
holdt med en beskrivelse af virksomheden,
der gør, at Pharmakon igen i 2018 lå på den
prestigefyldte liste – og endda rykkede fire
pladser op i forhold til i 2017 og nu er på
en flot 17. plads.
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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.

