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Tre modige apotekere og tre frygtløse 

forskere trådte på Apotekerkonferencen 

frem foran dommerne i Løvens Hule og 

fremlagde deres bedste idé til et nyt sund-

hedstilbud. 

Af Kathrine Læsøe Engberg

Drejer 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 genregistrerede 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

APOTEKERKONFERENCEN 2018

Hvad er fremtidens 
sundhedsydelse?
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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 

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. 

>
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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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