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Medicingennemgang
styrker patientsikkerheden
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Godt vi har apoteket
Fra den 11. februar-10. marts sætter apoteket fokus på
forkølelse. Apoteket vil rådgive om symptomer,
egenomsorg, og hvad der kan lindre.
Læs mere og se de små film om forkølelses fem faser på:

apoteket.dk/prosit
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Apotekerne skal
spille en større rolle i
fremtidens sundhedsvæsen
Morgendagens sundhedsvæsen skal bevæge sig tættere på dem, det er til for:
borgerne. Så langt kan mange – og heriblandt de fleste sundhedspolitikere – være
enige.
Præcis, hvordan det skal foregå, er der derimod delte meninger om. Regeringen
fremlagde sit bud på en sundhedsreform midt i januar, oppositionspartierne har
en anden plan, og så er resten jo op til forhandlingerne i Folketinget.
Jeg skal derfor ikke her hverken vurdere den gennemgående ordlyd i regeringens
forslag til sundhedsreform, eller om det er nøjagtigt den bedste vej at betræde i
bestræbelsen på at forbedre sundhedsvæsenet. Men jeg vil gerne fremhæve et enkelt afsnit, hvor regeringen har set helt rigtigt. Nok ikke overraskende er det afsnittet om apotekernes rolle.
Apotekerne kommer nemlig – med regeringens ord – ”til at spille en vigtig rolle i
de kommende års udbygning af det nære sundhedsvæsen.”
Her nævnes så, at vores rolle allerede er ved at blive udbygget, blandt andet med
vedtagelsen af behandlerfarmaceuten og de sundhedsydelser, der følger med.
Og så siger regeringen i udspillet, at den ”vil se på, hvordan apotekernes rolle kan
styrkes yderligere, blandt andet i forhold til ældre og kronisk syge borgere. På den
måde udnyttes tilstedeværelsen af lokale ressourcer i sundhedsvæsenet på en hensigtsmæssig måde, som også er til gavn for borgerne.”
Jeg kunne ikke have sagt det ret meget bedre selv. Vi nærmer os 500 enheder landet over, hvor borgerne kan gå direkte ind fra gaden og få råd og vejledning uden
at bestille tid først. Det ligger lige for at udnytte den mulighed endnu mere i det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Jeg vil gerne anerkende den overordnede ambition om at styrke samarbejdet mellem aktørerne i sundhedsvæsenet. Det er fuldstændig nødvendigt med et bredt
samarbejde mellem alle aktører – både offentlige og private – hvis vi skal skabe et
sundhedsvæsen, der for alvor sætter borgeren i centrum. Og det skal vi.

Anne Kahns
Formand for Danmarks
Apotekerforening
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Succes med
medicingennemgang
i Horsens Kommune
Alle borgere, der bruger flere end fem
lægemidler, bør tilbydes farmaceutisk
medicingennemgang, mener Apotekerforeningen. Senest har et projekt i Horsens
Kommune bekræftet, at apotekernes medi-

særligt udsatte for medicinproblemer. Ud af de 75
er der blevet foretaget ændringer i medicineringen
for cirka en tredjedel af plejehjemsbeboerne.

Samarbejde skaber resultater

Peter Bucka er farmaceut på Horsens Søndergades
Apotek og tovholder på projektet, som han på mange måder opfatter som en succes. Projektet kommer
Af Louise Dissing Schiøtt og
især patienterne til gode, der får styrket medicinKathrine Læsøe Engberg
sikkerheden, men også apotekerne har gavn
af medicingennemgangene. Projektet er
n 91-årig plejehjemsbeboer i Hornemlig med til at bevise, at det nytter at
Medicinsens Kommune lider blandt andet
samarbejde på tværs af apoteker:
gennemgang
af svær kronisk obstruktiv lungesygdom
”Det er virkelig positivt, at vi kan ryk(KOL). Sidste år fik beboeren lavet en syke noget, når vi står sammen. Vi er ganstematisk medicingennemgang af farmaske vist konkurrenter, men vi er også i
ceut Tharsana Jeyapalan fra Horsens Løve
samme sektor, og vi må ikke glemme, at vi
Apotek, der fandt ud af, at beboeren blev behandskal samarbejde. Det kan gå ud over de fælles intelet med tre forskellige typer inhalationsmedicin
resser, hvis vi ikke står sammen som samlet sektor,”
med tre forskellige aktive stoffer. Denne behandling
siger han og fortsætter:
kan man i dag samle i et enkelt inhalationsdevice,
”Som farmaceuter på de tre apoteker i Horsens
hvilket kan være en stor fordel for ældre patienter,
kender vi hinanden, da vi sidder i netværk samder har svært ved at håndtere udstyret. Derfor foremen, og de tre apotekere har en god relation. Det
slog farmaceuten i stedet et lægemiddel, der kombigør det eksempelvis lettere at have en dialog med
nerer alle tre aktive stoffer i et device. På den måde
kommunen.”
blev behandlingen mere enkel for både beboeren og
Apotekerforeningen ønsker
plejepersonalet.
landsdækkende ordning
Det er et af de konkrete resultater af det projekt,
Projektet i Horsens er for nylig blevet forlænget af
som Horsens Kommune i sommer søsatte sammen
kommunen. Næste skridt i processen bliver at formed apotekerne i Horsens Kommune: Horsens Sønhandle om, hvorvidt samarbejdet om medicingendergades Apotek, Horsens Svane Apotek, Horsens
nemgang skal være fast i fremtiden. Og det er netop
Løve Apotek og Brædstrup Apotek samt tre udvalgte
samarbejder som det i Horsens Kommune, Apoteplejehjem. I alt er der foretaget medicingennemkerforeningen ønsker at få formaliseret. På landsgang for 75 plejehjemsbeboere, som anvendte flere
plan er der 700.000 borgere, som bruger flere end
end fem forskellige lægemidler hver og dermed var

cingennemgang gør en forskel.
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”

Det er virkelig positivt, at vi kan rykke noget, når vi

står sammen. Vi er ganske vist konkurrenter, men vi er
også i samme sektor, og vi må ikke glemme, at vi skal
samarbejde. Det kan gå ud over de fælles interesser,
hvis vi ikke står sammen som samlet sektor.”
Peter Bucka, farmaceut på Horsens Søndergades Apotek

>
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fem forskellige lægemidler og dermed er i særlig risipolitikerne, som skal til at forhandle om fremtidens
ko for at få medicinproblemer. Problemerne kan
sundhedsvæsen, at der bliver indført en landsdækvære så store, at borgeren mister overblikket over
kende ordning med medicingennemgang til relesin medicin og har svært ved at efterleve behandvante patientgrupper, så tilbuddene til borgerne iklingsplanen. Det fører til genindlæggelser og
ke er afhængige af puljer og af, hvor i landet pamange kontakter med praktiserende læge,
tienten bor.”
forklarer Anne Kahns, formand for DanDet vil eksempelvis være oplagt, at apomarks Apotekerforening.
teket bliver fast samarbejdspartner for de
Medicin”Samarbejdet i Horsens og erfaringer
fast tilknyttede læger på plejecentrene.
fra flere andre lokale samarbejder illugennemgang Her kan apoteket hjælpe med at understrerer netop, hvor vigtig medicingenstøtte lægens arbejde.
nemgang er, og hvordan apotekerne kan
”Apoteksfarmaceuten kan gennemgå
understøtte de praktiserende læger og biborgerens medicin som forberedelse til lædrage til at mindske medicinfejl og dyre indgens borgergennemgang. På den måde sikrer vi,
læggelser,” siger hun og fortsætter:
at ressourcerne i sundhedsvæsnet udnyttes bedst
”Det er Apotekerforeningens klare anbefaling til
muligt,” slutter Anne Kahns. n

”

Apoteksfarmaceuten kan gennemgå borgerens

medicin som forberedelse til lægens borgergennemgang.
På den måde sikrer vi, at ressourcerne i sundhedsvæsnet
udnyttes bedst muligt.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

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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Lokalt samarbejde styrker både
Horsens Svane Apotek arbejder tæt sammen med en lokal praktiserende læge, når
de farmaceutstuderende skal lave medicingennemgange som et led i deres studieophold. Medicingennemgangene har positive
konsekvenser for både apoteket, de studerende og patienterne.

Af Louise Dissing Schiøtt

T

medicingennemgangen. Det er en praksis, de er meget glade for på apoteket.
”Det, jeg er allermest glad for ved ordningen, er,
at Henrik Wibrand deltager aktivt i de farmaceutstuderendes læringsproces. Vi er også glade for, at
de studerende får afprøvet deres formidlingskompetencer over for andre sundhedsprofessionelle aktører. Det vil helt klart gavne deres fremtidige karriere, for vi bevæger os mere og mere i retning af tværfagligt samarbejde inden for sundhedsområdet,”
fortæller Mirza Gunic.

Medicingennemgange
værfagligt samarbejde, bedre læring for den
gør en kæmpe forskel
studerende og styrket patientsikkerhed – det
På Københavns Universitet mærker de også de posier kodeordene, når farmaceutstuderende foretager
tive effekter af de studerendes medicingennemganmedicingennemgange på Horsens Svane Apotek i
ge på apoteket.
tæt samarbejde med praktiserende læge Henrik
”Vi får ofte tilbagemeldinger fra studerende, der
Wibrand.
har haft helt fantastiske oplevelser med at laMirza Gunic er farmaceut og ansvarlig for
ve medicingennemgange. Så vi oplever, at
de farmaceutstuderendes ophold på apode gør en kæmpe forskel,” siger Lotte Stig
teket. Det er også ham, der står bag samNørgaard, der er lektor på Københavns
arbejdet med den praktiserende læge og
Medicinfungerer som vejleder for de studerengennemgang Universitet og ansvarlig for de farma
ceutstuderendes apoteksophold.
de. Han er glad for samarbejdet, fordi
For farmaceutstuderende på både Kødet giver lægen og apoteket en gensidig
benhavns Universitet og Syddansk Univerindsigt i hinandens arbejde, og han betositet er medicingennemgangene en obligatoner, at en god relation lokalt mellem læge og
risk del af studieopholdet på apotek, men det er op
apotek styrker alle parter.
til det enkelte apotek at tilrettelægge forløbet. KU
Lægen visiterer og evaluerer
opfordrer deres studerende til at afstemme forventNår Mirza Gunic gør klar til at byde en ny studerenningerne til samarbejdet med lægen forud for medide velkommen, giver han Henrik Wibrand besked.
cinsamtalerne og nedskrive dem i en samarbejdsafHerefter retter lægen opmærksomhed mod de af
tale. For studerende på KU er det desuden et krav, at
hans patienter, der kunne have gavn af en medicini hvert fald nogle af medicingennemgangene skal
gennemgang. Patienterne bliver visiteret til apoteforegå hjemme hos patienterne. Erfaringerne viser
ket, hvorefter den studerende gennemgår medicinemlig, at det særligt er her, de studerende får værnen, enten hjemme hos patienten eller i en samtale
difulde indsigter.
med patienten på apoteket. Efterfølgende foretager
”De studerende får en større forståelse for den enden studerende en systematisk medicingennemkelte patient, når de laver medicingennemgange i
gang, som først bliver fremlagt for Mirza Gunic. Til
patienternes hjem. Det kan være svært at stå på
sidst mødes den studerende med Henrik Wibrand,
apoteket og gennemskue, hvorfor en patient ikke
hvor de i fællesskab drøfter patientens medicinefølger sin medicinering. Men når den studerende
ring, og lægen giver den studerende feedback på
eksempelvis kommer hjem til en diabetiker og ser,
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læring og patientsikkerhed
at vedkommende spiser vindruer i en lind strøm, så
giver tingene pludselig mere mening. På den måde
kan medicingennemgangene være meget værdifulde – og give den studerende erfaringer, der kan bruges senere,” forklarer Lotte Stig Nørgaard.

Synlighed af apotekets kompetencer
Det er ikke kun de studerende, der nyder godt af
medicingennemgangene. De kommer også patienterne til gode, der får tilbudt medicingennemgangen gratis, når den bliver foretaget af en studerende.
Det får flere til at takke ja, hvilket er med til at styrke patientsikkerheden.
Også apoteket kan drage nytte af de studerendes
medicingennemgange. På Horsens Svane Apotek op-

”

lever de, at samarbejdet med den praktiserende læge
er med til at skabe synlighed af apotekets kompetencer, fordi tilbuddet omfatter en ydelse, som endnu
ikke er blevet en driftsopgave på landets apoteker.
”Medicingennemgangene er med til at markere
apoteket endnu mere som en del af sundhedssektoren. Det øger tilliden til apotekets personale, når
borgerne og andre parter kan se, at vi på apotekerne
skaber værdi,” siger Mirza Gunic.
Indtil videre har samarbejdet mellem den praktiserende læge og Horsens Svane Apotek resulteret i
en række medicingennemgange for to studerende
fra henholdsvis KU og SDU. Samarbejdet vil efter
planen fortsætte, når apoteket får nye farmaceutstuderende på apoteksophold. n

De studerende får en større forståelse for den enkelte patient, når

de laver medicingennemgange i patienternes hjem. På den måde kan
medicingennemgangene kan være meget værdifulde – og give den
studerende erfaringer, der kan bruges senere.”
Lotte Stig Nørgaard, lektor på Københavns Universitet
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Nyt projekt:

Bedre arbejdsmiljø skal
nedbringe sygefraværet
Sygefraværet på landets apoteker er steget
de seneste par år – nu skal et nyt landsdækkende projekt skabe bedre trivsel og nedbringe sygefraværet til tidligere niveau.
Af Jakob Melgaard

S

ektoren har ændret sig i løbet af de seneste par
år. Flere enheder og længere åbningstider er ikke kun noget, man kan mærke som kunde. Personalet kan også mærke de ændrede vilkår. Det har de
senere år sat både trivslen og det gode arbejdsmiljø
under pres.
Efter at være faldet i et par år er sygefraværet, si-

den den nye apotekerlov trådte i kraft i 2015, steget
til det tidligere niveau for næsten alle personalegrupper på apoteket. Det skal der rettes op på nu. Et
landsdækkende projekt fra Apotekerforeningen og
Farmakonomforeningen skal det næste halvandet år
sætte fokus på problemerne – og finde frem til de
gode løsninger.
“Det er vigtigt, at vi løbende arbejder målrettet
for at forbedre arbejdsmiljøet på apoteket,” siger
formand for Danmarks Apotekerforening Anne
Kahns.

Ikke som i gamle dage
Projektet blev vedtaget som en del af forhandlingerne om overenskomsten sidste år, hvor parterne blev
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”

Det er målet, at deltagerne i projektet ved fælles

hjælp får skabt en værktøjskasse med forskelligt værktøj
og forskellige modeller, der kan hjælpe til at forbedre
arbejdsmiljøet inden for de forskellige fokusområder.
Det er så meningen, at værktøjskassen i sidste ende skal
gøres tilgængelig for alle. Så kan det enkelte apotek
vælge lige det værktøj, der passer til lige den situation,
som apoteket står i.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

enige om at gøre noget aktivt for at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet til det niveau, der var for et par år siden.
“Vi må erkende, at arbejdet på apoteket har skiftet
karakter i de senere år. Der er kommet mange flere
enheder. Åbningstiderne er blevet længere, og flere
enheder holder søndagsåbent. Og så har robotterne
overtaget nogle af de opgaver, der tidligere blev udført af personalet. Til sammen har det skabt en ny
virkelighed at arbejde i, som vi alle sammen lige skal
vænne os til. Derfor har vi nu valgt at give arbejdsmiljøet en hjælpende hånd med dette projekt. Farmakonomerne og de øvrige medarbejdergrupper er
afgørende for apotekernes drift, så jeg er glad for, at
vi med Farmakonomforeningen har aftalt at sætte
fokus på arbejdsmiljørettede initiativer til glæde og
gavn for alle,” siger Anne Kahns.

løbet af det halvandet år, som projektet løber, vil der
blive opsamlet erfaringer og evalueret på forløbet.

Værktøjskasse for alle apoteker
Projektet, der starter til april, skal køre på 48 apoteker landet over. Det er dog meningen, at også de
apoteker, som ikke i første omgang deltager aktivt i
projektet, skal kunne drage nytte af de konklusioner, som deltagerne når frem til.
“Det er målet, at deltagerne i projektet ved fælles
hjælp får skabt en værktøjskasse med forskelligt
værktøj og forskellige modeller, der kan hjælpe til at
forbedre arbejdsmiljøet inden for de forskellige fokusområder. Det er så meningen, at værktøjskassen i
sidste ende skal gøres tilgængelig for alle. Så kan det
enkelte apotek vælge lige det værktøj, der passer til
lige den situation, som apoteket står i,” forklarer Anne Kahns. n

Forskellige fokusområder
Projektet kommer til at bestå af en blanding af kurser og lokal sparring på apotekerne, hvor fokus er på
forebyggelse, trivsel, nærvær, godt kollegaskab og
rummelighed – alle elementer, der er med til at skabe det gode arbejdsmiljø på apoteket.
Blandt de mange mulige indsatsområder skal de
enkelte apoteker, som deltager i projektet, udvælge
de mest relevante problemstillinger, som apotekeren
eller souschefen sammen med tillidsrepræsentanten
og arbejdsmiljørepræsentanten skal arbejde med. I

Fakta om projektet
Projektet har titlen “Sygefraværsprojekt – Opkvalificering af trivsel og sygefraværsindsats på apoteket”.
Start: april 2019.
Slut: november 2020 (forventet).
Projektet følges af en styregruppe med deltagere fra
Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og
CRECEA. Det er sidstnævnte, der leder projektet.
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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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Nu bliver Jubilæumsfondens
lejligheder endnu mere attraktive
Danmarks Apotekerforenings Jubilæumsfond råder over 52 lejligheder på Frederiks-

Skriv dig op på medlemsnettet

berg – og i løbet af de næste år bliver de

Apotekerforeningens Jubilæumsfond råder over 52
lejligheder på Frederiksberg.
Fonden har til formål at skaffe lejligheder til pensionerede apotekere eller apotekeres efterladte ægtefæller samt til forhenværende funktionærer i Danmarks Apotekerforening og disses efterladte ægtefæller. Men ventelisten er også åben for aktive
apotekere og funktionærer i Apotekerforeningen.
Det er gratis at skrive sig op, og man kan godt skrive sig op til alle lejlighederne på én gang.
Man skriver sig på ventelisten via formularen på
medlemsnettet: https://medlemsnettet.apoteket.dk/
foreningen/medlemstilbud/lejligheder-frederiksberg.

opgraderet med elevatorer og altaner.
Af Jakob Melgaard

H

ar du endnu ikke fået skrevet dig op til en af
Apotekerforeningens Jubilæumsfonds lejligheder på Frederiksberg? Så kan det være, at du skal
skynde dig at gøre det inden din kollega. Snart bliver de nemlig endnu mere attraktive, når der kommer både elevatorer og altaner.
“For at gøre lejlighederne mere attraktive blev det
på sidste bestyrelsesmøde besluttet at bruge 20 millioner kroner på, at alle lejligheder – undtagen dem
i stueetagen – får en altan og elevator,” siger Asger
Rosenkilde Mortensen, der er formand for Apotekerforeningens Jubilæumsfond, som ejer lejlighederne.

Ingen trængsel på ventelisterne
Alle lejlighederne er ellers attraktive nok i sig selv:
De er topmoderne og nyistandsat, når de bliver udbudt til leje. Og så ligger huslejen endda i den lavere ende af markedet. Alligevel har der på det seneste
ikke været overvældende trængsel.

“Nej, der har ikke været lange køer,” konstaterer Asger Rosenkilde Mortensen.
Fonden har til formål at skaffe lejligheder til pensionerede apotekere eller apotekeres efterladte ægtefæller samt til forhenværende funktionærer i Danmarks Apotekerforening og disses efterladte ægtefæller. Men både aktive apotekere og nuværende
funktionærer kan også komme i betragtning til lejlighederne. Det er ganske let og helt gratis at skrive
sig op på ventelisten til alle lejlighederne på en
gang, men det er begrænset, hvor mange der gør
brug af muligheden.
“I den tid jeg har været formand, er der fire lejligheder, der har skiftet lejere. Og til de sidste to lejligheder har vi været nødt til at finde nogle udefra,”
siger Asger Rosenkilde Mortensen.

Nyistandsat med altan og elevator
Men måske det vil ændre sig fremover, når alle lejlighederne fra første sal og opefter får altan og adgang til elevator.
Derudover er alle nye lejere sikret, at de kan flytte
ind i en nyistandsat lejlighed. For hver gang en lejer
flytter ud, så er det i første omgang håndværkere,
der flytter ind. Alle lejlighederne får den helt store
Lejerne på Madvigs Allé 12 kan nyde solen i den grønne baggård, der
hører til ejendommen.
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”

Der bliver skudt cirka en halv million kroner i renoverin-

gen, så lejligheden bliver ’state of the art’. Der kan være slid
på gulvene, køkkenet er nedslidt, og måske er klinkerne på
badeværelset ikke helt moderne mere, så de bliver skiftet.”
Asger Rosenkilde Mortensen, formand for Apotekerforeningens Jubilæumsfond

omgang, før de igen bliver udbudt til leje.
“Der bliver skudt cirka en halv million kroner i renoveringen, så lejligheden bliver ’state of the art’.
Der kan være slid på gulvene, køkkenet er nedslidt,
og måske er klinkerne på badeværelset ikke helt
moderne mere, så de bliver skiftet,” fortæller Asger
Rosenkilde Mortensen.
Tilsvarende bliver der også skiftet hårde hvidevarer, så nye lejere kan være helt sikre på, at alt fungerer, som det skal. n

De 52 lejligheder i tal
• Den mindste er en toværelses på 70 m2.
• De største er på 188 m2 og består af fem værelser
og et kammer.
• Lejlighederne ligger på Tesdorpfsvej 33A, 33B og
33C, Madvigs Allé 12, Mynstersvej 2, Frederiksberg
Allé 44 og 78.
• Lejeprisen ligger for alle lejlighederne i underkanten af markedsprisen, men dog noget højere for de
renoverede lejligheder, hvor prisen ligger på ca.
1.400 kr. pr. km2/år.
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”Her er dejligt at bo”
Susanne Trøck-Nielsen bor på Frederiksberg Allé i en af Jubilæumsfondens lejligheder – det er hun glad for.
Af Jakob Melgaard

D

et var egentlig lidt af en tilfældighed, at Susanne Trøck-Nielsen for efterhånden mange
år siden blev tilbudt en af Jubilæumsfondens lejligheder på Frederiksberg.
Hun havde til et møde henkastet sagt, at hun måske ville være interesseret, og tænkte ikke mere over
det, før telefonen en dag ringede, og hun fik et tilbud om førstesalslejligheden på Frederiksberg Allé
44.

God mavefornemmelse
Hun tog sammen med sin mand ud for at se på lejligheden, og de blev med det samme forelskede i
stedet:
“Jeg er altid meget omhyggelig, når jeg tager en
beslutning, men lige her var det mavefornemmelsen, der tog over,” mindes hun.
Siden er hendes mand gået bort, men lejligheden
er hun stadig glad for. Hun synes, at den har en god
størrelse, og så hjælper det, at Susanne Trøck-Nielsen, for egen regning, har fået lov til at etablere en
altan ud mod Frederiksberg Allé. Det øger herlighedsværdien betragteligt, synes hun.
“Når jeg om sommeren sidder på altanen, og morgenløberne kommer forbi, så vinker de op til mig og
råber, at det ser hyggeligt ud, og det er det også,” siger hun.

”

Susanne Trøck-Nielsen har dog ikke så meget tid til
at sidde på sin altan. Hun er stadig aktiv apoteker
på Kongelig Hof Apotek i Store Kongensgade i København. Dermed opfylder hun endnu ikke helt Jubilæumsfondens formålsparagraf, der foreskriver, at
lejlighederne er forbeholdt pensionerede apotekere
og deres efterladte ægtefæller. Ventelisten er dog også åben for aktive apotekere som Susanne TrøckNielsen, som får tilbudt lejlighederne, hvis ingen
pensionerede apotekere er interesserede. Hvis heller
ingen aktive apotekere viser interesse, åbner Jubilæumsfonden for lejere udefra. Og det har været tilfældet på Frederiksberg Allé, hvor flere af Susanne
Trøck-Nielsens naboer slet ikke har nogen forbindelse til apoteksverdenen. Det ser hun dog ikke som
et problem.
“I starten var jeg var lidt betænkelig ved, om det
nu blev en slags ghetto for gamle apotekere, hvor
man kun snakkede om gamle dage, at det blev alt
for indspist, men det føler jeg slet ikke, at det er,” siger hun med et smil.

Elevator skal tiltrække
pensionerede apotekere
Det er planen, at der nu skal installeres elevator i alle opgangene, og det vil gøre lejlighederne endnu
mere attraktive. Susanne Trøck-Nielsen fortæller, at
hun snakkede med flere pensionerede apotekere,
som var interesserede, da der var en ledig lejlighed
højere oppe i hendes opgang, men der gjorde trapperne udslaget.
“De tog den ikke, og en af grundene var netop, at
den lå lidt højt oppe, og at der ikke var elevator,”
fortæller hun. n

I starten var jeg var lidt betænkelig ved, om det nu

blev en slags ghetto for gamle apotekere, hvor man kun
snakkede om gamle dage, at det blev alt for indspist,
men det føler jeg slet ikke, at det er.”
Susanne Trøck-Nielsen, apoteker på Kgl. Hof Apotek, København
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Nej tak til synlig tobak
Apotekerforeningen støtter Coops borgerforslag om at gøre det lovpligtigt for alle
butikker at gemme tobaksvarerne væk.
Målet med et udstillingsforbud er at vende
den aktuelle udvikling, hvor flere begynder
at ryge.
Af Louise Dissing Schiøtt

H

ver dag begynder 40 børn og unge at ryge.
Og den nyeste undersøgelse af danskernes
rygevaner viser, at der for første gang i 20 år også er
sket en signifikant stigning i andelen af voksne danskere, der ryger. Det er en meget bekymrende udvikling, som skal stoppes hurtigst muligt, mener for-

manden for Danmarks Apotekerforening, Anne
Kahns.
Apotekerne arbejder i forvejen for at få flere til at
kvitte tobakken, blandt andet ved at afholde rygestopkurser og rådgive om rygestopmedicin. Men
den indsats kan ikke stå alene. Derfor kaster Apotekerforeningen sig nu ind i kampen om et udstillingsforbud af tobaksvarer på alle udsalgssteder.
”Erfaringerne har vist, at salget af cigaretter går
ned, når de bliver gemt væk. Derfor må politikerne
på banen og lave regler, der gør det lovpligtigt for
alle udsalgssteder at skjule tobakken”, siger Anne
Kahns.

Borgerforslag om udstillingsforbud
I detailhandlen har forretningerne under Salling

Andelen af rygere mellem 16 og 24 år er stigende, viser tal fra Kræftens Bekæmpelse.
Det er særligt den unge målgruppe, et udstillingsforbud skal påvirke, så færre begynder at ryge.
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”

Erfaringerne har vist, at salget af cigaretter går ned,

når de bliver gemt væk. Derfor må politikerne på banen
og lave regler, der gør det lovpligtigt for alle udsalgssteder at skjule tobakken.”

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

Rygning i Danmark
I 2018 røg 23 % af alle voksne danskere dagligt eller
lejlighedsvis. I 2016 var tallet 21 %. Det viser den årlige undersøgelse af danskernes rygevaner for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen og Hjerteforeningen.
De nye tal viser en signifikant stigning for første
gang i 20 år. I den periode har der været et generelt
fald i andelen af rygere, afbrudt af mindre ikke-signifikante stigninger. Det betyder, at det nu for første
gang er statistisk sikkert, at kurven er knækket opad,
og at andelen af rygere dermed vokser.
Andelen af unge rygere mellem 16 og 24 år var i
2013 25 %. I 2017 var tallet steget til hele 29 %.
Regeringen har sat som mål, at vi i 2030 skal have
den første røgfri generation.
Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Group allerede skjult tobaksprodukter, og Coop forventer, at det er indført i alle deres butikker fra 1.
juli 2019. Det betyder, at cigaretter og andre tobaksvarer fremover vil være gemt væk, eksempelvis i et
lukket skab eller skjult bag et forhæng.
Udenlandske erfaringer fra blandt andet Norge og
Storbritannien viser, at et udstillingsforbud virker.
Det er med til at signalere over for de unge, at tobak
er skadeligt og ikke et almindeligt produkt på linje
med æbler og havregryn. Men det virker kun, hvis
alle skjuler tobaksvarerne – også kiosker og tankstationer. Derfor har Coop fremsat et borgerforslag om
at gøre det lovpligtigt for alle udsalgssteder at skjule
tobakken. Hvis borgerforslaget opnår 50.000 underskrifter, vil det blive behandlet i Folketinget.
Apotekerforeningen ønsker ligesom Coop at gøre
det lovpligtigt for butikker at gemme tobaksvarer
væk. Formand Anne Kahns har allerede skrevet un-

der på borgerforslaget, og hun opfordrer sine kollegaer til at gøre det samme, så borgerforslaget øger
chancen for at blive taget op i Folketinget.
”Som en del af det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen kan vi på apotekerne ikke stiltiende
se til, mens et stigende antal danskere kaster sig ud i
en vane, som kun fører en masse dårligdomme med
sig, som koster rygerne en masse gode leveår, og
som i øvrigt belaster sundhedsvæsenet. Derfor er
det også naturligt for mig at støtte udstillingsforbuddet, fordi det kan være med til at nedbringe antallet af rygere,” siger Anne Kahns.
Danmarks Apotekerforening bakker som en del af
partnerskabet Røgfri Fremtid også op om yderligere
tiltag, såsom øgede cigaretpriser, neutrale cigaretpakker og en national handleplan for tobaksforebyggelse. Målet for Røgfri Fremtid er, at der i 2030
ikke vil være nogen børn og unge, der ryger, og at
andelen af voksne rygere vil være under 5 procent.
Alle kan skrive under på borgerforslaget om at
gemme tobakken væk på www.borgerforslag.dk.
Det er også muligt at læse mere om initiativet på
www.gemtobakken.nu/. n

Coops borgerforslag
Detailkæden Coop har taget initiativ til et borgerforslag om at gøre det ulovligt at have tobaksvarer synligt fremme på salgssteder. Forslaget gælder alle steder, der sælger tobak, såsom detailhandlen, kiosker,
tankstationer og barer.
Hvis borgerforslaget opnår 50.000 underskrifter, vil
det blive behandlet i Folketinget.
På nuværende tidspunkt støtter også Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, DBU og DGI op om
borgerforslaget.
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97 % tilfredshed med Apotekerkonferencen 2018
Sidste års Apotekerkonference er
blevet evalueret. I alt 121 apotekere deltog på konferencen, der
foregik på Comwell Aarhus den
21.-22. november 2018. Ud af de
deltagende apotekere har 102 besvaret evalueringen, og stort set
alle var begejstrede for konferencen: 97 procent svarede, at de var
tilfredse eller meget tilfredse med
konferencen, 3 procent svarede
hverken/eller, mens ingen angav
at være utilfredse.
Formen på konferencen, hvor
der blev vekslet mellem oplæg og
arbejde ved bordene, var der igen
i år stor tilfredshed med. I bemærkningerne svarede flere, at
formen giver flere mulighed for at
komme til orde og give deres mening til kende, og at det fungerede godt, at bestyrelsesmedlemmerne var mere på banen. Mange
var også glade for brugen af bordformænd.

Evalueringen af Apotekerkonferencen 2018 viser, at apotekerne var glade for muligheden for at
give deres mening til kende i arbejdet ved bordene.

Også de forskellige oplæg på
konferencen vakte begejstring hos
apotekerne. Deltagerne var både
glade for oplægget om udviklingsfokus ved Pharmakons udviklingsdirektør, Charlotte Rossing,
og oplægget om økonomisk regulering ved Apotekerforeningens

vicedirektør, Dan Rosenberg Asmussen, ligesom også parallelsessionerne høstede roser.
Dette års Apotekerkonference
finder sted i København i november. Datoer og lokation vil blive
meldt ud til apotekere senere på
året.

Nye regler mod forfalskede lægemidler træder i kraft
Den 9. februar 2019 træder de
nye EU-regler om forfalskede lægemidler i kraft. Det betyder, at
receptpligtige lægemidler produceret i Danmark fra denne dato
skal være forsynet med en unik
2D-stregkode, som er koblet op til
en fælles europæisk database.
Apoteket skal scanne stregkoden
op mod en central database i forbindelse med udleveringen. Formålet er at udelukke forfalskede
lægemidler i hele Europa. På den
måde er de nye regler med til at

Receptpligtige lægemidler produceret efter
den 9. februar 2019 skal være forsynet med
en unik 2D-stregkode, som apoteket skal
kontrollere inden udlevering af medicinen.

øge medicinsikkerheden. Reglerne
skaber dog også nye arbejdsgange
på apoteket, og der er tale om et
helt nyt system, som alle brugere
og producenter skal blive fortrolige med. Der kan derfor opstå nye
spørgsmål og problemstillinger,
som i den første tid efter implementeringen kan skabe lidt længere ekspeditionstider. De nye
regler betyder også, at apotekerne
er nødt til at forkorte den hidtidige frist på 14 dage for at afhente
bestilte medicinposer.
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Klip fra medierne
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4.600 visninger af video
4 kommentarer

22. december 2018
apoteker,
”Med 55 procent flere
døre at gå
re
fle
er der både blevet
er udvidet
ind ad, åbningstiderne
det. Så vi
og ventetiderne er fal
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et af måler
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Anne Kahns

”Det er po
sitivt, hvis
det støt stigende salg
af rygestop
medicin
betyder, at
flere lægger
cigaretterne på hyld
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salget er
et udtryk fo
r, at flere b
ruger medicinen til
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, står vi med
et nyt
problem.”
Anne Kahns

24

FARMACI 02 | FEBRUAR 2019 | KORT NYT

Kort nyt
Styrket rolle for apoteket i fremtidens sundhedsvæsen
Regeringen offentliggjorde den
16. januar deres udspil til en
sundhedsreform med titlen ”Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder”. Udspillet lægger blandt andet op til at nedlægge regionerne
og i stedet flytte en række sundhedsopgaver ud i 21 nye sundhedsfællesskaber organiseret omkring akutsygehusene. Det er regeringens mål at udbygge det nære sundhedsvæsen for at bringe
sundhedsydelserne tættere på patienterne.
Apotekerforeningens formand
Anne Kahns hilser fokusset på det
nære sundhedsvæsen velkomment:
”Det er positivt, at regeringen
ønsker et styrket samarbejde i det
nære sundhedsvæsen. Et bredt
samarbejde mellem alle aktører er
nødvendigt for at møde de udfor-

dringer, vi i Danmark står over
for,” siger formand for Danmarks
Apotekerforening Anne Kahns.
Det fremgår af udspillet, at apotekerne kommer til at spille en
vigtig rolle i de kommende års
udbygning af det nære sundhedsvæsen, og at regeringen vil se på,
hvordan apotekernes rolle kan
styrkes, blandt andet i forhold til
ældre og kronisk syge. Udspillet
peger på, at en større rolle for
apotekerne vil være en måde at
udnytte lokale ressourcer i sundhedsvæsnet på en hensigtsmæssig
måde, hvilket også vil komme
borgerne til gode. Det er en udvikling, Apotekerforeningen ser
meget positivt på. Apotekerne har
allerede de senere år udbygget sin
rolle i sundhedsvæsenet med
sundhedsydelser som medicinsamtaler og senest genordination
og ordination af dosis med loven

om behandlerfarmaceuter. Og
apotekerne har ifølge Anne Kahns
endnu mere at byde på.
”Vi har som apotekere den farmaceutiske faglighed, der gør os
til samfundets lægemiddeleksperter. Og vi kan bringes endnu mere
i spil i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,” siger
hun.

World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2019 (FIP)
Er du farmaceut på et APOTEKEREN-apotek, og vil du gerne præsentere et fagligt projekt på FIP 2019 i
Abu Dhabi? Så har du mulighed for at søge legat til dækning af rejseudgifter og hjælp til udarbejdelse og
trykning af poster. Der er ansøgningsfrist 1. marts 2019.
Vil du vide mere, så kontakt APOTEKERENs Sekretariat
på mail apotekeren@apotekeren.dk
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Apoteksfarmaceutkongres satte fokus på fremtiden
Den 19.-20. januar afholdt Danmarks Farmaceutiske Selskab den
årlige Apoteksfarmaceutkongres,
der i år havde titlen “Fagre nye
farmaceutverden”. På kongressen drøftede deltagerne den
fremtid, de står over for på apoteket, både i forhold til den hastige teknologiske udvikling og
de nye sundhedsydelser.
Kongressen havde blandt andre besøg af fremtidsforsker Eva
Steensig, der gav sit bud på,

hvordan hverdagen i apotekssektoren kan komme til at se ud.
Deltagerne fik også et økonomisk perspektiv på teknologien
og forandringerne i apoteksarbejdet, da Darrin Baines, der er
professor i sundhedsøkonomi på
Bournemouth University, gæstede kongressen. Derudover kunne
deltagerne opleve debat om apoteksfarmaceuternes fremtid med
deltagelse af Pharmadanmarks
formand, Rikke Løvig Simonsen,

Apotekerforeningens sundhedsdirektør, Birthe Søndergaard,
lektor Lotte Stig Nørgaard fra
Københavns Universitet, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Karin Friis Bach
samt strateg og virksomhedsrådgiver Kim Pajor.
Kongressen foregik på Hotel
Comwell Kolding. Farmaci bringer mere fra kongressen i næste
nummer.

MEDICIN
KØLESKAB
OPFYLDER
EF-DIREKTIV 93/42 EØF

10.900

KAMPAGNEPRIS

Januar, februar & marts 2019
Pris ekskl. levering

Skuffeindsatser
Generalforsamling 2019
Den årlige generalforsamling i
Danmarks Apotekerforening
afholdes

Fleksible afdelere
Tempeaturdisplay
Fuldisoleret låge
(u/glas)

tirsdag den 21. maj 2019
på Hotel d’Angleterre,
Kongens Nytorv 34,
1050 København K.

LEVERANDØR
AF APOTEKSINDRETNING

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

Fødselsdage

Viborg Løve Apotek: Julie Maagaard Nordleif
den 12. december 2018.

60 år
11. februar 2019: Birgitte Gundersen,
Greve Apotek.

Apoteksfilial oprettet
Langeskov Apotek åbnede den 14. januar 2019
ny filial under navnet Apoteket Odense Banegård.

Apoteksbevillinger ledige
Hjørring Svane Apotek: Bevilling ledig fra
den 1. juni 2019.
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Nyt projekt skal skabe mere
Salg af lægemidler
trivsel på apoteket
til rygestop stiger
Rekordmange danskere
købte sidste år rygestopmedicin. Tal fra
Apotekerforeningen viser, at der i 2018 blev
solgt omkring 24,8 millioner døgndoser nikotinerstatning. Særligt
populært er nikotintyggegummi, der står for
to tredjedele af salget.
Andre produkter tæller
plastre, mundhulespray, inhalatorer og
tabletter. Formand for
Danmarks Apotekerforening Anne Kahn ser
positivt på det støt stigende salg af rygestopmedicin, hvis det betyder, at flere danskere
lægger cigaretterne på
hylden. Hun betoner
dog samtidig, at det er
vigtigt at trappe ud af
nikotinerstatningspro-

dukterne efter et rygestop, så man ikke erstatter afhængigheden
af cigaretter med en afhængighed af rygestopmedicin.
”Nikotinerstatning
bør kun bruges som
midlertidig støtte og ikke som en slags narresut,” siger Anne Kahns
til Politiken.
Den nyeste undersøgelse af danskernes rygevaner viser, at der for
første gang i 20 år er
sket en signifikant stigning i antallet af rygere. Det er en udvikling,
der bekymrer Anne
Kahns, hvilket blandt
andet er årsagen til, at
apotekerne støtter
Coops borgerforslag
om at gemme tobakken
væk på udsalgssteder.

PLEJ
DIT YDRE
INDEFRA
MED LÆKRE BEAUTY BEAR®
VITAMIN GUMMIES
Beauty Bear® er velsmagende vitamin gummies
specielt designet med ideelle næringsstoffer, som
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

FIND OS ONLINE
@beautybearvitamins
www.beautybear.dk

100% V

Nikotintyggegummi står for to tredjedele af salget af
rygestopmedicin. Derudover findes blandt andet nikotinplastre,
mundhulespray og inhalatorer.

EGANS

#BeautyIsAPleasure

K!

vegansk

100% NAT
URLIG FAR
VE OG
SMAG FRA
FRUGT

ingen
glutenfri ingen kunstige ingen kunstige
dyretestning
farvestoffer smags- eller
sødestoffer

Beauty Bear® er udviklet af dansk farmaceutisk industri a-s.
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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.

