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Både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin 
håndteres i robotten. Det betyder, at personalet 
kun har fat i medicinen én gang: når det kommer 
ud af robotten.

På Seven Brothers Pharmacy kan borgerne 
betjenes via en app og senere hente deres 
medicin i apotekets pickup-boks. Det giver 
fleksibilitet for borgeren, uden at der gives 
køb på den personlige rådgivning.
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Digitale tjenester giver borgerne fleksibili-

tet og service på Seven Brothers Pharmacy. 

Men det bliver aldrig mere end et supple-

ment til den personlige betjening på det 

fysiske apotek, som de fleste brugere stadig 

efterspørger. 

Af Trine Ganer 

En robot byder brugerne velkommen og forkla-
rer om apotekets servicer; brugerne kan ekspe-

deres hjemmefra via en særlig app, og der er fleksi-
bel mulighed for medicinafhentning for både pri-
vatpersoner og institutioner. 

Det lyder måske som et fremtidsscenarie, men er 
virkelighed lige nu på et apotek 40 km nord for den 
finske hovedstad. Indehaveren er Eeva Teräsalmi, og 
hun har i mange år været optaget af, hvordan tek-
nologi kan bruges til at møde borgernes behov for 

rådgivning, service og tilgængelighed. Hun er ikke i 
tvivl om, hvad der driver hende.

”Jeg ser det som min professionelle forpligtelse at 
gøre, hvad jeg kan, for at forny apoteket, så det hele 
tiden lever op til de krav, brugerne har. Jeg er nødt 
til at være på forkant, hvis jeg skal fastholde mine 
kunder. Mange i vores område arbejder i Helsinki, 
hvor der er masser af apoteker, som de kan benytte. 
Jeg er nødt til at give dem en service, der gør, at de 
bliver ved med at handle hos os,” siger Eeva Teräsal-
mi.

Ring op via en app

Tilgængelighed er et nøgleord på Seven Brothers 
Pharmacy. Det indebærer bl.a., at man inden for 
apotekets åbningstid kan blive serviceret og få råd-
givning hjemme fra sofaen, i en pause på arbejdet, 
eller hvor man måtte befinde sig. Det sker ved 
hjælp af en app, som man bruger, når man ringer 
op til apoteket. Herigennem får man direkte adgang 

Fremtidens 
apotek ligger 
i en forstad til 
Helsinki

”
Indehaver Eeva Teräsalmi, Seven Brothers Pharmacy

Sikkerhed er afgørende i forhold til de digitale løsninger, 

og den har vi i appen, modsat i telefonen, som derfor ikke 

længere kan benyttes til ekspedition af recepter”.
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til at tale med en farmaceut via en sikret Skype-lig-
nende forbindelse, hvor borger og den apoteksan-
satte kan se hinanden. 

Man kan på den måde give den individuelle råd-
givning på en måde, som minder om det fysiske 
møde, og man kan hjælpe borgeren med andre pro-
dukter, som støtter lægemiddelbehandlingen. Far-
maceuten kan desuden via oplysninger, som borge-
ren tidligere har indtastet i forbindelse med aktive-
ringen af appen, straks identificere brugeren. 

”Sikkerhed er afgørende i forhold til de digitale 
løsninger, og den har vi i appen, modsat i telefo-
nen, som derfor ikke længere kan benyttes til ekspe-
dition af recepter,” forklarer Eeva Teräsalmi.

Når man ringer op til apoteket via appen, kom-
mer man ind i samme køsystem som de kunder, der 
er fysisk til stede på apoteket, og fysiske og virtuelle 
kunder sidestilles dermed. 

Det er endnu i sin opstart, og i øjeblikket er der 
ca. én kunde om dagen, der får sin rådgivning via 

4 TENDENSER

1.  Vidende patienter. Fremtidens patienter ved 
mere om eget helbred, i en verden hvor teknolo-
gier støtter op om selvmonitorering. Det kommer 
til at påvirke dialogerne på apoteket.

2.  24/7-tilgængelighed. Apotekets rolle i fremti-
den fordrer tilgængelighed 24/7 – i og udenfor 
det fysiske apotek.

3.  Big data. Apoteket har adgang til store mæng-
der lægemiddeldata. Hvordan kan det bruges på 
nye måder? På individniveau, som forretning og 
på samfundsniveau.

4.  Nye teknologier. Hvordan vil fremtidens råd-
givning og levering af sundhedsydelser blive kva-
lificeret af teknologier – såsom fx kunstig intelli-
gens.

Kilde: Charlotte Rossing, udviklingschef, Pharmakon

appen, men den finske apoteker forventer, at det tal 
vil vokse, efterhånden som brugerne bliver op-
mærksomme på muligheden.

Kunder forventer fleksibilitet

Efter ekspeditionen kan borgeren vælge at hente sin 
medicin på apoteket, få den tilsendt eller hente den 
i apotekets pickup-service uden for almindelig åb-
ningstid. Sidstnævnte minder mest af alt om de 
pakkebokse, som benyttes til afhentning af pakker 
via en kode. En service, som institutionelle kunder 
såsom hjemmeplejen også bruger. De bestiller deres 
medicin via et webbaseret system og afhenter deref-
ter typisk i pickup-boksen, når det passer dem. 

”Der er en 24/7-tendens inden for detailhandel 
generelt. Det smitter af på kundernes forventninger 
til os som apotek. Vi har ikke mulighed for at tilby-
de de meget lange åbningstider hos os, og derfor er 
vi nødt til at se på, hvordan vi kan servicere, uden 
at apoteket er åbent. Og det kan vi bl.a. med vores 
pickup-service,” siger Eeva Teräsalmi, der derfor 
bl.a. også tilbyder webshop for dem, som foretræk-
ker det.

Fortsættes side 10

Der er kun et begrænset udvalg af produkter fremme i butikken. Pro-
dukterne vises i stedet frem på en skærm, mens brugeren betjenes.
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Alt håndteres i robotten

De forskellige muligheder for virtuelle servicer tager 
dog ikke fokus fra de kunder, der møder op på apo-
teket. Her er der arbejdet på at forbedre servicen ved 
bl.a. at lade alle produkter, inkl. håndkøbsmedicin, 
blive håndteret i robotten. Det sikrer mindst mulig 
ventetid for brugeren og ikke mindst optimal ud-
nyttelse af personalets ressourcer. Der er kun et be-
grænset udvalg af produkter fremme i butikken – til 
gengæld kan farmaceuten vise dem på skærme i de 
båse, som ekspeditionerne foregår i. De ansatte har 
på den måde kun produktet i hånden én gang, 
nemlig når det kommer ud af robotten.

Indretningen med båsene sikrer diskretionen.
”Vi skal overleve på den gode individuelle service, 

og folk sætter pris på den diskretion, de kan få i bå-
sene frem for ved en traditionel disk. Vi taler jo ofte 
med folk om intime ting,” siger Eeva Teräsalmi.

Robot byder velkommen 

En anden service på det fysiske apotek er 80 cm høj 
og hedder Eero. Han er en robot og stedets receptio-
nist. Eero byder velkommen og forklarer brugerne, 
hvordan køsystemet fungerer, hvilke ydelser der til-

bydes etc. Og så fortæller han måske lige en joke.
”Kunderne elsker ham. De synes, han er et sjovt 
indslag. Mange har dog spurgt bekymret til, om han 
tog arbejdet fra de ansatte, men det er svært at fore-
stille sig, at man havde en medarbejder, som var an-
sat til at stå i døren og byde folk velkommen,” gri-
ner Eeva Teräsalmi.

På Seven Brothers Pharmacy erstatter teknologien 
ikke mennesker, og det kommer den aldrig til, un-
derstreger den finske apoteker. Teknologiske løsnin-
ger skal gøre det muligt at servicere brugerne på for-
skellige måder med udgangspunkt i den enkeltes 
behov, men de kommer aldrig til at erstatte den 
menneskelige kontakt i den fysiske butik. Den vil 
folk nemlig altid efterspørge, er hun sikker på.

”Jeg har arbejdet med at integrere teknologiske 
løsninger på mit apotek i mange år, og skal jeg 
fremhæve en enkelt ting, som jeg har lært, er det, at 
rigtig mange stadig foretrækker den personlige kon-
takt. Digitale redskaber giver nye muligheder og ap-
pellerer til nogle, men de vil aldrig erstatte den per-
sonlige kontakt på det fysiske apotek. Og vi kan se, 
at det også gælder unge mennesker,” siger hun. 
Hendes fokus på fleksibilitet og digitale løsninger er 

De ansatte har kun produkterne i hånden én gang, 
nemlig når det kommer ud af robotten. Det sparer 
personalets tid.

Den personlige rådgivning er i højsædet, og indretningen 
i individuelle båse giver mulighed for diskretion.
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dog kommet for at blive. Ud over fastholdelse af 
kunderne er den finske apoteker også motiveret af 
et ønske om at vise politikerne, at apotekerne selv 
kan finde ud af at udvikle sig.

”Der er et politisk pres for liberalisering. Det tror 
jeg på, at vi bedre kan modstå, hvis vi viser, at vi 
kan omstille os og tilpasse os kundernes skiftende 
behov. Hvis vi ikke selv gør det, er der nogle andre, 
der gør det. Vi kan ikke regne med, at lovgivningen 
beskytter os. Ansvaret er vores, siger Eeva Teräsalmi. 

Knækket koden

Det er udviklingschef på Pharmakon Charlotte Ros-
sing enig i. I sit oplæg på Apotekerkonferencen i 
november sidste år fremhævede hun netop Seven 
Brothers Pharmacy som et eksempel på et apotek, 
der, ifølge Charlotte Rossing, møder de behov, bru-
gerne har i dag – og i endnu højere grad vil få i 
fremtiden. Hun opsummerer det i to pointer: Apo-
teket indplacerer sig klart som en del af sundheds-
sektoren, og Eeva Teräsalmi har på sit apotek knæk-
ket koden vedrørende tilgængelighed.

”Når man træder ind på Eevas apotek, er man ikke 
i tvivl om, at her tager man sin sundhedsfaglige rol-
le alvorligt, og så er hun lykkedes med at øge til-
gængeligheden uden at give køb på den sundheds-
faglige rådgivning. Hos Eeva får man ved hjælp af 
teknologiske løsninger en god rådgivning, med mu-
lighed for fleksibilitet i forhold til afhentning af me-
dicinen. Det vil sige, at jeg som kunde kan få apote-
kets sædvanlige sundhedsfaglige rådgivning, når det 
passer ind i min hverdag”, siger Charlotte Rossing. n

HUSK TIDENS 
VIGTIGSTE 
VITAMINER
SOLSKINSVITAMINET 
D3 ER VIGTIGERE END 
NOGENSINDE
Rigtig mange danskere kommer 
i underskud, da kroppen kun kan 
producere D3-vitamin, når solen 
skinner på huden. Forskerne er 
derfor ikke længere i tvivl, et 
ekstra tilskud er nødvendigt, for 
at sikre kroppen tilstrækkeligt 
med D3-vitamin.  

Bidrager til at vedligeholde:
• muskler
• tænder og knogler
• normalt kalkniveau i blodet
• optagelsen af kalk og fosfor
• immunsystem og celledeling

STÆRKE KNOGLER
Vitamin K2 aktiverer proteinet osteocalcin, 
som sørger for at aflejre calcium i 
knoglerne. Derudover aktiverer det 
også proteinet Matrix GLA (MGP), som 
forhindrer, at kalken aflejres i blodårerne. 
Således bidrager Vitamin K2 til at 
vedligeholde en normal knoglestruktur. 

Vegansk Vitamin K2 indeholder bioaktivt 
menakinon-7, som er fremstillet på basis 
af bakteriekulturen Bacillus Subtilis, og 
indeholder således ikke soya-proteiner.

Vælg mellem Vegansk Vitamin K2 90 mcg 
eller Naturlig Vitamin K2 45 mcg på 
basis af fermenterede sojabønner.

Nu også vegansk!

ÆLDREVITAMINET B12
Med alderen svækkes optagelsen af 
næringsstoffer gennem tarmen, så det er 
vigtigt at indtage den rette dosis vitamin 
B12. Fås i to veganske styrker på 500 mcg 
og 125 mcg pr. tablet.   

Bidrager til at vedligeholde:
• dannelsen af røde blødlegemer
• et normalt energistofskifte
• omsætning af homocystein
• normal psykisk funktion
• normal celledelingsproces
• normalt fungerende nervesystem og 

immunsystem

Nu vegansk!

dansk farmaceutisk industri a-s  
www.dkpharma.dk

Alle produkterne lagerføres 
hos Nomeco/TMJ

@berthelsennaturprodukter

@berthelsen_naturprodukter

Når man træder ind på 

Eevas apotek, er man ikke i 

tvivl om, at her tager man sin 

sundhedsfaglige rolle alvor-

ligt, og så er hun lykkedes 

med at øge tilgængeligheden 

uden at give køb på den sund-

hedsfaglige rådgivning.

”

Charlotte Rossing, udviklingschef, Pharmakon
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