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Større fokus på medicin 
i sundhedsvæsenet
Det store arbejde med at skrue en opdateret udgave af sundhedsvæsenet sammen er 
nu i fuldt sving. I regeringens udspil til en sundhedsreform er der fokus på, at sund-
hedsvæsenet i højere grad skal tilpasses den enkelte borgers behov. Det skal være 
nemmere at få hverdagen til at fungere med de sundhedsmæssige udfordringer, 
mange af os nu en gang går og slås med.

Det kan jeg kun være enig i. Derfor må og skal der mere fokus på medicin i den en-
delige udformning af det reformerede sundhedsvæsen, end der er lagt op til i første 
omgang. Medicin er en vigtig del af mange patienters hverdag, og 100.000 indlæg-
ges hvert år som følge af medicinproblemer. Det SKAL en reform forholde sig til. 

Det understregede vi fra Danmarks Apotekerforenings side, da vi var til møde med 
ministrene for henholdsvis sundhed og innovation i slutningen af januar. Her gav 
vi vores input til, hvordan apotekerne kan spille en endnu større rolle i det nære 
sundhedsvæsen – hvilket er helt i tråd med regeringens ambition for vores sektor, 
fremlagt i reformudspillet. Og det giver god mening, for vi har jo nogle af de hæn-
der og kompetencer, der efterlyses til at give nærhed, sammenhæng og et mere me-
dicinsikkert Danmark. 

Eksempelvis opfordrede vi til, at apotekerne tænkes ind i de 21 sundhedsfællesska-
ber. Det vil være her, man kan forbedre samarbejdet om sektorovergange, hvor 
mange medicinproblemer opstår. Vi mener også, det er oplagt at tænke apoteker 
ind i de nye sundhedshuse i endnu højere grad, end det ses i dag. 

Med i alt 174 nye apoteker siden 2015 og med autoriserede behandlerfarmaceuter 
på vej bidrager apotekerne allerede til sundhedsreformens mål om mere nærhed og 
sammenhæng. Og vi kan bidrage endnu mere. Der er mange gode erfaringer fra ud-
landet, som vi foreslår, at man ser nærmere på.  
 
Som et helt konkret eksempel kan man kigge på influenzavaccination. Mange apo-
teker vaccinerer allerede i dag på delegation fra en læge. Ved mødet med ministrene 
foreslog vi, at apotekets farmaceuter og farmakonomer får en opgavespecifik autori-
sation til selvstændigt at vaccinere, så flere kan blive vaccineret lokalt. Det kan bi-
drage til at opfylde regeringens og WHO’s målsætning om, at langt flere borgere i ri-
sikogrupper influenzavaccineres. Der er lagt op til, at sygeplejerskerne nu får vacci-
nationsret, og apoteker har det allerede i andre lande, så der er ikke nogen grund til 
at vente. 
 
Vi sagde også til ministrene, at vi selvfølgelig stiller os til rådighed for yderligere in-
put og samarbejde om at udvikle vores fælles sundhedsvæsen. Samarbejde mellem 
sygehuse, kommuner og den praktiserende læge er vigtigt. Men det nære sundheds-
væsen er mere end det.

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening
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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
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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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Hvidovre Apotek og Hvidovre Hospital har 

forenet kræfterne i et nytænkende samar-

bejde. Målet er at sikre, at der også efter 

udskrivelsen er styr på patienternes medi-

cin.

Af Lotte Edberg Loveless

I september sidste år slog Hvidovre Apotek døre-
ne op for en ny filial placeret i vandrehallen på 

Hvidovre Hospital. Udover at gøre det nemt for pa-
tienterne at købe medicin, når de skal hjem, tilby-
der apoteket medicinsamtaler. Som noget særligt af-
prøver man i øjeblikket også samtaler på et sengeaf-
snit for kardiologiske patienter.

”Både vi og hospitalet mener, at vi kan gøre en 
forskel, når patienterne udskrives, og vi er blevet 
modtaget med åbne arme derude af både ledelse og 
medarbejdere,” fortæller apoteker Henrik Aldershvi-
le fra Hvidovre Apotek.

Patienter udskrives normalt med medicin til kun 
to dage. De skal derfor hurtigt efter hjemkomsten 
på apoteket efter mere, hvilket kan være noget af et 
projekt lige efter en indlæggelse. En anden udfor-
dring kan være, at den praktiserende læge, som ta-
ger over efter hospitalet, endnu ikke har modtaget 
patientens journal.

”Alle har hørt historier om borgere, der har pro-

blemer i forbindelse med udskrivelsen. Vi har som 
fagpersoner en fantastisk mulighed for at sikre, at 
alt bare fungerer, når de kommer hjem,” siger Hen-
rik Aldershvile.

Når en patient på det hjertemedicinske afsnit, 
hvor projektet afprøves, nærmer sig udskrivelse, be-
stiller en af lægerne medicin på apoteket. På recep-
ten anfører lægen samtidig, at patienten skal have 
en samtale, og hvilken medicin der specielt er fokus 
på. Ved udskrivelsen kan patienten på vej hjem kø-
be sin medicin på apoteket i vandrehallen. I stedet 
for bare at gå ud ad døren med præparater til de før-
ste dage, kommer patienten således hjem med hele 
pakker. 

”Målet er at gøre det hele mindre besværligt og 
skabe større tryghed, så borgerne er bedst muligt ru-
stet til at håndtere medicinen,” siger Henrik Alders-
hvile.

Tæt samarbejde

Under projektet har der været et tæt samarbejde 
mellem det private apotek og sygehusapoteket.

”Det giver stor mening at invitere primærsektoren 
inden for på hospitalet og forsøge at opbløde over-
gangen i forbindelse med udskrivelse,” siger farma-
ceut Erik Klitzing Hansen fra sygehusapoteket, som 
sammen med en anden farmaceut er koordinator på 
projektet.

”Medicinsamtalerne på det private apotek peger 

Patienter får hjælp til at håndtere  medicin efter indlæggelse

Alle har hørt historier om borgere, der har problemer 

i forbindelse med udskrivelsen. Vi har som fagpersoner 

en fantastisk mulighed for at sikre, at alt bare fungerer, 

når de kommer hjem.” 
Henrik Aldershvile, apoteker, Hvidovre Apotek 

”
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Patienter får hjælp til at håndtere  medicin efter indlæggelse

frem mod det, der venter patienterne derhjemme, 
og i en travl hospitalshverdag med skarpe priorite-
ringer er vi glade for hjælp udefra.”

Det umiddelbare afsæt for samtalerne er håndte-
ring af nystartet medicin ordineret under indlæggel-
sen. Men har personalet under indlæggelsen regi-
streret compliance-problemer, kan samtalen også 
komme ind på medicin, patienten har taget i læn-
gere tid.

”Som indlagt patient kan det være svært at holde 
styr på alle de beskeder, du får undervejs. Der er rig-
tig meget at huske på. Derfor er det godt at få vigti-
ge instruktioner gentaget og uddybet. Patienten kan 
også få information om mulige bivirkninger og om, 

hvad man kan gøre for at minimere dem,” siger Erik 
Klitzing Hansen.

Konkret gennemgang af medicin

Projektet er stadig i sin vorden, men umiddelbart 
ser det ud til, at de patienter, der har været en del af 
afprøvningen, føler sig mere trygge og bedre klædt 
på efter medicinsamtalerne. 

”Jeg har kun hørt positive tilbagemeldinger. En 
patient fremhævede, hvor meget det betød, at sam-
talen om medicinen var så konkret. Patienten kun-
ne se, hvordan tabletter og æsker så ud, fordi farma-
ceuten havde dem med til samtalen,” fortæller Erik 
Klitzing Hansen. >

Hvidovre Apotek har åbnet en filial i Vandrehallen på Hvidovre Hospital. Det giver god mulighed for at rådgive 
patienterne om deres medicin, når de udskrives.
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Medicinsamtalen kan, hvis patienten er frisk nok, 
foregå på apoteket i vandrehallen. Ellers bliver den 
afholdt på sengeafsnittet som en del af udskrivelses-
samtalen med sygeplejersken. 

”Det betyder meget for sygeplejerskerne at kunne 
læne sig op ad farmaceuten. Det er især kærkom-
ment, når man sidder med en patient, der får man-
ge forskellige præparater. Farmaceut og sygeplejer-
ske har hver sin rolle og supplerer hinandens faglig-
heder,” siger Erik Klitzing Hansen.

Stort fagligt udbytte

Hvidovre Apoteks filial på hospitalet har en fast 
normering på en farmakonom og en farmaceut.

”I virkeligheden er behovet lige nu godt det hal-
ve. Men vil vi gennemføre medicinsamtaler, kræver 
det, at der altid er en farmaceut til rådighed. Farma-
ceuterne er også i faglig øjenhøjde med de læger og 
sygeplejersker, vi samarbejder med på sengeafsnit-
tet,” siger Henrik Aldershvile.

”Ud fra et kommercielt synspunkt hænger det her 
og nu ikke sammen at have en filial på hospitalet. 
Men vi er her for at servicere borgerne.”

På det faglige plan er der til gengæld rigeligt at 
hente for apoteket.

”Vi kommer helt tæt på, hvor diagnoserne stilles, 
og bliver inviteret ind i hospitalets faglige fælles-
skab. Samtalerne på hospitalet er en rigtig god ud-
fordring for vores farmaceuter, og patienterne er 
taknemmelige og glade for at blive informeret,” for-
tæller apotekeren. 

På rette vej

At søsætte projektet har været en meget længere 
proces end forventet.

”Vi troede alle – nok lidt naivt – at implementerin-
gen ville være nemmere. Men hospitalet er en kæm-
pestor og tung organisation, og beslutningsgangen 
en helt anden end i den private sektor. Alt er meget 
komplekst. Det tog os to år at få privatapoteket på 
Hvidovre Hospital etableret. På trods af stort enga-
gement og den bedste vilje fra begge parter,” siger 
Henrik Aldershvile.

Selvom der stadig er en del brikker, som skal falde 
på plads – blandt andet med hensyn til adgang til 
FMK – er samarbejdsparterne mere end fortrøst-
ningsfulde.

”Vi arbejder intenst og tror alle, vi er på rette vej. 
Vi er ikke i mål, men bare det, at vi sammen har få-
et rykket på den her store ’elefant’, er en kæmpe be-
drift. Foreløbig har den måske kun flyttet sig en 
centimeter, men når sådan en ’elefant’ først er sat i 
bevægelse, fortsætter den fremad. Jeg er ikke i tvivl 
om, at projektet bliver en succes, men det bliver 
nok først hen mod slutningen af 2020, at vi for al-
vor ser resultater,” spår apotekeren.

Hospitalets farmaceut supplerer:
”Vi prøver tingene af – ser, hvad der fungerer, og 

hvad der har mest værdi for den enkelte patient, sy-
geplejerske, læge og farmaceut,” siger Erik Klitzing 
Hansen.

”Privatapoteket herude er helt sikkert kommet for 
at blive, og jeg håber, vi stille og roligt får bredt me-
dicinsamtalerne ud til hele hospitalet. Udover at gø-
re sektorovergangen mindre, giver det forhåbentlig 
også færre genindlæggelser, fordi vi reducerer 
mængden af medicinske fejl, når patienterne kom-
mer hjem,” siger han. n

Ud fra et kommercielt synspunkt hænger det her 

og nu ikke sammen at have en filial på hospitalet. 

Men vi er her for at servicere borgerne.”

Henrik Aldershvile, apoteker, Hvidovre Apotek 

”

>
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Klip fra medierne

30 59
6.200 visninger af video  
10 kommentarer

18 likes, 3 retweets, bl.a. Sundheds- og Ældreministeriet.

4. februar 2019
”Vi synes, man skal udnytte mu-lighederne, der ligger mellem sy-gehuse, læger og kommune. Det nære sundhedsvæsen er meget mere end de tre ting. Vi har op-fordret til, at der kommer mere fokus på medicin og medicinsik-kerhed i den endelige plan, og det er ud fra, at medicin er en vigtig del af mange patienters hverdag, og vi ved, at ca. 100.000 indlægges hvert år som følge af medicinproblemer.” 

Anne Kahns

11. februar 2019

”Mange tror, de kan kurere deres 

forkølelse, men det er desværre 

ikke sandt. En forkølelse tager 

den tid, den tager - som regel en 

uges tid. Til gengæld kan man 

lindre mange af symptomerne 

undervejs. På apoteket kan du få 

yderligere rådgivning om, hvor-

dan du kan lindre forkølelses-

symptomer - også online døgnet 

rundt på apoteket.dk/chat.”

 

København, 23. januar 2019
”Jeg synes, man skal lade fagud-dannet personale om at varetage medicin, fordi medicin er noget andet end dagligvarer” 

Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør, Danmarks Apotekerforening
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Fagre nye 
farmaceutverden
Årets Apoteksfarmaceutkongres satte 

fokus på fremtiden. Der var mange bud på, 

hvad den kommer til at indeholde, men de 

fleste var enige om, at det ser lyst ud for 

apoteksfarmaceuterne.

Af Louise Dissing Schiøtt

 180 apoteksfarmaceuter og apotekere var 
samlet den 19.-20. januar på Hotel 

Comwell Kolding for at diskutere farmaceuternes 
fremtid på apoteket. Det var Danmarks Farmaceuti-
ske Selskab, Sektion for Samfundsfarmaci, der end-
nu en gang inviterede indenfor til den årlige Apo-
teksfarmaceutkongres. Programmet spændte over 
både faglige indspark om hverdagen på apoteket og 

oplæg fra eksperter uden for apoteksverdenen, der 
bidrog med generelle fremtidsbetragtninger. 

Programmets højdepunkt var en paneldebat om, 
hvordan apoteksfarmaceuterne i fremtiden kan sik-
re deres relevans. De fem deltagere i panelet var 
Pharmadanmarks formand, Rikke Løvig Simonsen, 
sundhedsfaglig direktør i Apotekerforeningen Birthe 
Søndergaard, formand for Dansk Selskab for Pa-
tientsikkerhed Karin Friis Bach, lektor på Køben-
havns Universitet Lotte Stig Nørgaard samt rådgiver 
og strateg Kim Pajor. 

”Debatten viste, at vi langt hen ad vejen er enige 
om, hvor vi skal hen med fremtidens apotek. Selv-
følgelig har vi forskelligt fokus, men vi er også fæl-
les om mange ting. Vi er blandt andet enige om, at 
vi skal være mere fremme i skoene for at fortælle 
omverdenen om apoteksfarmaceuternes unikke fag-

Apoteksfarmaceutkongressen samler folk fra 

hele sektoren, og det er en god anledning til at minde 

os om det faglige fællesskab, vi alle sammen er en 

del af. Det er vigtigt at fejre en gang imellem,” 
Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerforening

”



19APOTEKSFARMACEUTKONGRES | FARMACI 03 | MARTS 2019
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Paneldebat om fremtiden for apo-
teksfarmaceuter. Panelet var bl.a. 
enige om, at sektoren skal være 
mere fremme i skoene for at fortælle 
om farmaceuternes faglighed. 

I pauserne på Apoteksfarmaceut-
kongressen blev der netværket på 
livet løs og delt erfaringer fra 
hverdagen. 
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Jonas Grønskov, 
Vejle Gorms Apotek

Hvorfor har du valgt at deltage i 
 Apoteksfarmaceutkongressen?
”Jeg synes, det er rart at følge med 
i, hvad der rører sig i sektoren – og 
høre det med egne ører. Jeg deltager både for at få 
inspiration fra mine kollegaer og for at blive klogere 
på de mere overordnede linjer for fremtiden.”

Hvad tager du med hjem fra kongressen?
”Der var mange interessante fremtidstanker, blandt 
andet om, hvem fremtidens kunde er, og hvordan 
fremtidens sundhedsvæsen kommer til at se ud. Pa-
neldebatten fik kogt nogle ting sammen, så det blev 
klart, hvordan forskellige aktører ser på tendenser-
ne. Og så var det også rart at få nogle input udefra – 
Darrin Barines fik eksempelvis sparket lidt til os på 
en rigtig spændende måde.” 

Line Aarøe Rasmussen, 
Kolding Løve Apotek

Hvorfor har du valgt at deltage i 
Apoteksfarmaceutkongressen?
”Fordi jeg godt kan lide at møde 
mine farmaceutkollegaer og også få 
input fra andre end dem, jeg omgås i hverdagen. 
Og så var der sammensat et rigtig spændende pro-
gram, som lagde nogle nye vinkler på aktuelle pro-
blemstillinger.”

Hvad tager du med hjem fra kongressen?
”En masse tanker om, hvor vi som apoteker skal 
hen, og hvad vi skal leve af i fremtiden. Jeg fornem-
mede et generationsskifte blandt farmaceuterne; der 
var rigtig mange dygtige unge mennesker med på 
kongressen, og de var fulde af drive og havde lavet 
en masse spændende projekter. Det gav mig håb for 
fremtiden!”

lighed. Vi talte også om, at den personlige relation 
og service også i fremtiden skal være grunden til at 
gå ind på et fysisk apotek,” fortæller Birthe Sønder-
gaard. 

Hidden disruption 
og datadrevne farmaceuter

Forud for paneldebatten gav fremtidsforsker Eva 
Steensig sit bud på, hvad det er for en virkelighed, 
apotekerne i fremtiden skal begå sig i. Hun fortalte 
om fremtidens kunde som en, der konstant er på 
jagt efter at optimere sin sundhedstilstand. Hun tal-
te også om ”hidden disruption” som udtryk for, at 
små bevægelser i befolkningen kan ende som de 
store, afgørende tendenser, der har betydning for 
virksomheders bundlinjer – også apotekernes. Der-
for er det vigtigt at holde øje med, hvad der rører 
sig i hverdagen blandt almindelige mennesker, var 
budskabet fra Eva Steensig. Derudover talte hun om 

tidsoptimering, digitalisering og højere krav til be-
kvemmelighed fra befolkningen. Alle emner, som 
apotekerne bør tage alvorligt, når de planlægger 
fremtidige indsatser. 

Kongressen havde også besøg af Darrin Baines, 
der er professor i sundhedsøkonomi ved Bourne-
mouth University. Han gav deltagerne et forvarsel 
om teknologiens betydning for fremtidens apoteks-
arbejde. Ifølge Baines skal fremtidens farmaceuter i 
langt højere grad være teknologi- og datadrevne i 
deres arbejde. De skal ikke bruge deres tid på at di-
stribuere medicin – det har vi robotter til – men i 
stedet fokusere på at sammensætte en samlet be-
handlingspakke til den enkelte patient med ud-
gangspunkt i nye teknologier. På den måde kan far-
maceuterne udnytte deres unikke faglighed langt 
bedre, forklarede sundhedsøkonomen. Baines pro-
vokerede mange med sit udsagn om, at farmaceuter 
ikke skal opfatte sig selv som klinikere. I stedet skal 
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Apotekere på kongressen

>
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Skal du være med i 
Apoteksnetværket?

Netværket for udvikling af apotekspraksis mødtes i 
forbindelse med Apoteksfarmaceutkongressen og 
præsenterede to af sine projekter på kongressen. For-
målet med netværket er at bygge bro mellem apo-
tekspraksis og forskning via et forum, hvor apoteks-
ansatte og forskere mødes og deler viden og forsk-
ningsresultater. Netværket skal inspirere til nye 
projekter og styrke samarbejdet mellem apoteks-
personale og forskere. 

Netværket består af 94 medlemmer. To gange om 
året mødes netværket, og der bliver derudover ud-
sendt et nyhedsbrev to gange årligt. Alle apoteker 
kan deltage i netværket. Tilmelding til netværket 
kan ske til Kristin R. Primdahl, krp@pharmakon.dk.

APOTEKSFARMACEUTKONGRES | FARMACI 03 | MARTS 2019

Birgitte Egeberg Carlsen, 
Stege Apotek

Hvorfor har du valgt at deltage i 
Apoteksfarmaceutkongressen?
”Der har været nogle supergode 
faglige indlæg de tidligere år, jeg 
har været med. Så det forventer jeg også i år. Derud-
over er kongressen altid et godt sted at sparre med 
andre fra sektoren.”

Hvad tager du med hjem fra kongressen?
”Jeg har fået det med mig, som jeg kom for. Masser 
af netværk og god sparring. Jeg er også på et mere 
overordnet plan blevet inspireret til, hvordan man 
kan tackle forskellige situationer i hverdagen.” 

de se sig selv som analytikere, der evner at finde 
problemerne – og løse dem. Alt sammen ved hjælp 
af teknologi som sundhedsapps. 

Efter paneldebatten havde kongressen besøg af en 
række andre oplægsholdere, der skulle inspirere del-
tagerne til at tackle fremtidens udfordringer. Kon-
gressens anden dag bød derudover på et sektornært 
fokus på medicinsamtaler, Apoteksnetværket og be-
handlerfarmaceut. Sidstnævnte oplæg blev holdt af 
Lærke Poulsen fra Pharmakon og høstede stor op-
mærksomhed hos deltagerne.

Fejring af fællesskabet

Selv om programmet var højtbelagt, blev der også 
tid til at komme hinanden ved på Apoteksfarmaceu-
tkongressen. Traditionen tro bød kongressen på 
masser af lejligheder til at drikke en kop kaffe med 
kollegaer fra andre apoteker og udveksle erfaringer 
fra hverdagen. Det faglige fællesskab er en vigtig del 

af kongressen, ifølge Birthe Søndergaard, fordi vi 
kan lære meget af at sparre med hinanden på tværs 
af sektoren. 

”Apoteksfarmaceutkongressen samler folk fra hele 
sektoren, og det er en god anledning til at minde os 
om det faglige fællesskab, vi alle sammen er en del 
af. Det er vigtigt at fejre en gang imellem,” siger Bir-
the Søndergaard, sundhedsfaglig direktør i Dan-
marks Apotekerforening. n
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Mange apoteker oplever, at man skal 

tænke nyt for at implementere medicin-

samtaler i en travl hverdag. Visuelle mål, 

videndeling på tværs af apoteker og video-

samtaler er eksempler på, hvordan man 

kan gøre det.

Af Louise Dissing Schiøtt 

De fleste apotekere er enige om, at sundheds-
ydelser som medicinsamtaler er, og skal være, 

en del af apotekernes hverdag. Samtidig har mange 
svært ved at knække koden til hvordan. Men det er 
værd at gøre en indsats for at få det til at lykkes, 
mener formand for Apotekerforeningen Anne 
Kahns. 

”Det er vigtigt, at sundhedsydelser som medicin-
samtaler er tilgængelige på alle apoteker. Det er apo-
tekernes mulighed for at blive en endnu mere inte-
greret del af sundhedsvæsnet. Og den skal vi alle 
sammen gribe,” siger hun. 

Formanden anerkender dog også, at der ikke er 
nogen lette løsninger, når man skal implementere 
en ny ydelse. Derfor skal alle apoteker tænke ud af 
boksen, for at medicinsamtalerne kan blive en vel-
fungerende del af deres hverdag. 

Fra 46 til 277 medicinsamtaler

Det har de gjort på Nykøbing F. Svane Apotek, hvor 
de sidste år satte fokus på medicinsamtalerne til nye 
kronikere. Målet var at øge antallet af medicinsam-

taler, og det lykkedes i dén grad: I 2017 gennemfør-
te apoteket i alt 46 medicinsamtaler. I perioden sep-
tember-december 2018 nåede antallet helt op på 
277. Det fortalte farmaceut og souschef Louise 
Munk på Apoteksfarmaceutkongressen i januar. 

Apoteket havde tidligere ved flere lejligheder for-
søgt at øge antallet af medicinsamtaler med forskel-
lige tiltag uden den store fremgang til følge. Gen-
nembruddet kom på et personalemøde, hvor perso-
nalet sammen med ledelsen satte en række mål for 
antallet af medicinsamtaler på deres apotek det 
kommende år. Og så satte ledelsen tydeligt ord på, 
at medicinsamtalerne skal vægtes højt i det daglige 
arbejde.

”Det var vigtigt for personalet at forstå, at medi-
cinsamtalerne har høj prioritet. Vi skal ikke bekym-
re os om, hvorvidt vi har tid til medicinsamtalerne 
mellem alle opgaverne i det daglige – for medicin-
samtaler er en af de daglige opgaver, en vigtig en, 
endda. Det er vigtigt, at vi er fleksible over for bor-
gerne: Hvis de har tid, så har vi også tid,” siger Beti-
na Kjær Hansen, apoteker på Nykøbing F. Svane 
Apotek.  

Et andet tiltag på apoteket var at udarbejde en 
”gameplan”. Den visualiserer på en tavle de forskel-
lige mål, delmål, forhindringer og deadlines et år 
frem, så de er synlige for alle medarbejdere. Det var 
med til at gøre projektet mere konkret, fortæller 
apotekeren. 

”Vi satte delmål for hver 100 gennemførte samta-
le. Helt konkret var målet to samtaler om dagen. På 
den måde kunne vi hurtigt regne ud, hvilken uge vi 

Tænk medicinsamtaler ud  af boksen

Jeg kunne se på benchmark-tallene, at de lå nummer et 

på Kastrup Apotek. Derfor tog jeg kontakt til apotekeren der, 

Mikkel R. Jørgensen, og spurgte ham, hvordan de havde 

knækket koden. Så det var takket være netværk og Mikkels 

vilje til at dele ud af sine guldkorn, at vi kom videre.” 
Betina Kjær Hansen, apoteker, Nykøbing F. Svane Apotek

”
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skulle nå hvert enkelt delmål. Det gjorde det over-
skueligt for alle, når der kom en konkret deadline 
på hvert enkelt delmål.”  

Projektets resultater bliver også visualiseret. Apo-
teket har en seddel hængende tæt på skranken, 
hvor personalet hver dag sætter en streg for hver 
gennemført samtale, så alle kan følge med i, hvor-
dan det går. Hver uge samler de resultaterne på en 
”sky”, som bliver hængt op på døren til personale-
toilettet.

Videndeling satte skub i samtalerne

Inspirationen til, hvordan de kunne øge antallet af 
medicinsamtaler, fandt Betina Kjær Hansen hos en 
apotekerkollega. 

”Jeg kunne se på benchmark-tallene, at de lå 
nummer et på Kastrup Apotek. Derfor tog jeg kon-
takt til apotekeren der, Mikkel R. Jørgensen, og 
spurgte ham, hvordan de havde knækket koden. Så 
det var takket være netværk og Mikkels vilje til at 
dele ud af sine guldkorn, at vi kom videre,” siger 
apotekeren. 

De er dog stadig ikke helt i mål på Nykøbing F. 
Svane Apotek, der endnu ikke har implementeret 
compliancesamtaler i tilstrækkelig grad. Men det er 
noget, der allerede er fokus på, fortæller Betina Kjær 
Hansen. 

”Vi har fået undervisning fra Pharmakon med 
særligt fokus på at visitere til compliancesamtaler. 
Siden har vi på tre uger gennemført syv samtaler – 
inden da havde vi kun gennemført fire nogensinde. 
Så det går i den rigtige retning.” 

Medicinsamtaler via video

På Apoteksfarmaceutkongressen blev der også præ-
senteret et andet bud på, hvordan man kan imple-
mentere medicinsamtaler på nye måder. Det kom 
fra farmaceut Camilla Lynnerup, der som en del af 
sit speciale på SDU har arbejdet med at gøre medi-
cinsamtaler tilgængelige via videokommunikation. 
Camilla Lynnerup er i dag ansat på Kolding Sønder-
bro Apotek, men gennemførte sit specialeprojekt på 
Aarhus Marselisborg Apotek. 

Tænk medicinsamtaler ud  af boksen

>

På Nykøbing F. Svane Apoteket har 
et af midlerne til at øge antallet af 
medicinsamtaler været at visualisere 
resultaterne. 
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Videokommunikation giver mulighed for at tilbyde 
medicinsamtaler også i de apoteksfilialer, hvor der 
ikke er en farmaceut ansat. Med videosamtalerne 
kan man nemlig lade en farmaceut på hovedapote-
ket gennemføre en medicinsamtale med en borger, 
der befinder sig fysisk i en mindre filial. Det er lov-
bestemt, at der skal være minimum en farmaceut 
ansat pr. tre apoteksenheder, hvilket betyder, at op 
mod to ud af tre enheder ikke har mulighed for at 
gennemføre medicinsamtaler, som det ser ud i dag. 
Dermed vil muligheden for medicinsamtaler via vi-
deo udvide muligheden for at tilbyde ydelsen bredt 
betragteligt.

I praksis gennemførtes projektet på Aarhus Marse-
lisborg Apotek, ved at medarbejderen på filialen vi-
siterede relevante borgere til medicinsamtalerne. 
Herefter blev borgeren ført til et særskilt lokale, 
hvor videoudstyret var sat op. Her kunne borgeren 
tale med en farmaceut, der fysisk befandt sig på mo-
derapoteket. 

Camilla Lynnerups undersøgelse viste, at farma-
ceuterne ikke oplevede nogen mærkbar forskel på 
videomedicinsamtalerne og de almindelige medi-
cinsamtaler, hvor borgeren sidder over for dem. 
Tværtimod vurderede farmaceuterne, at samtalen 
blev mere fokuseret, fordi setuppet ikke indbød til 
hyggesnak. Kritikere af metoden mener dog, at net-
op den menneskelige interaktion, der blandt andet 
kommer til udtryk i tilsyneladende irrelevant hyg-
gesnak, er essentiel for medicinsamtalerne. 

Undersøgelsen viste også, at borgerne var glade 
for at kunne få medicinsamtaler også i de mindre fi-
lialer. Apoteket oplever nemlig, at folk som ud-
gangspunkt ikke er villige til at komme igen en an-
den dag – og slet ikke på et andet apotek. Det skal 

foregå med det samme, ellers har det ikke interesse. 
Derudover nævnte flere borgere i undersøgelsen, at 
det ville styrke tilbuddet yderligere, hvis det blev 
udvidet, så man som borger kunne modtage en me-
dicinsamtale hjemme fra sofaen via videokommu-
nikation. 

Find nye løsninger

Initiativerne på Nykøbing F. Svane Apotek og mu-
ligheden for medicinsamtaler via videokommunika-
tion er gode eksempler på, hvordan man kan tænke 
ud af boksen for at øge antallet af medicinsamtaler, 
mener Anne Kahns. Men hun betoner samtidig, at 
det er vigtigt at finde de løsninger, der passer til ens 
eget apotek.

”Begge tiltag rummer interessante vinkler på, 
hvordan man kan implementere medicinsamtaler 
på nye måder. Ingen af de to løsninger vil dog passe 
til alle apoteker, så man kan ikke nødvendigvis ko-
piere deres ideer. Men tankegangen bag kan man 
bestemt lade sig inspirere af. Det er vigtigt at tænke 
nyt, så vi kan komme tættere på sektormålene for 
medicinsamtaler,” mener Anne Kahns. n

Fakta om medicinsamtaler 

•  Der findes to slags medicinsamtaler: en til nye  
kronikere og en compliancesamtale til borgere,  
der har svært ved at efterleve deres medicinering.

•  Medicinsamtaler gennemføres altid af en farma-
ceut på apoteket.

•  Medicinsamtaler til nye kronikere blev indført     
1. januar 2016.

•  Compliancesamtaler blev indført i april 2018.

Det er vigtigt, at sundhedsydelser som medicinsamtaler 

er tilgængelige på alle apoteker. Det er apotekernes

mulighed for at blive en endnu mere integreret del af 

sundhedsvæsnet. Og den skal vi alle sammen gribe.” 

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

”

>
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Kort nyt

Det bliver Pharmakon, Køben-
havns Universitet og Syddansk 
Universitet, der skal uddanne de 
nye behandlerfarmaceuter. Det 
står klart, efter at Sundhedsstyrel-
sen for nylig godkendte de tre in-
stitutioner som udbydere af den 
nye uddannelse.

Pharmakon skal stå for kurser-
ne til de nuværende apoteksfar-
maceuter, mens Københavns 
Universitet og Syddansk Univer-
sitet vil tilbyde de farmaceutstu-
derende et selvstændigt kursus i 
tillæg til deres kandidatuddan-

nelse til cand.pharm. Det giver 
mulighed for, at fremtidens kan-
didater i farmaci, allerede når de 
er færdige som cand.pharm., også 
kan opnå autorisation som be-
handlerfarmaceut, hvis de har be-
stået kurset i behandlerfarmaci.

Lige nu tilrettelægges de nær-
mere detaljer i et kursusudvalg 
med repræsentanter fra Phama-
kon og universiteterne.

”Vi er i fuld gang med at få ind-
holdet på plads, så det er koordi-
neret på tværs af universiteterne 
og Phamakon”, siger udviklings-

chef på Pharmakon, Charlotte 
Rossing.

Kurset udbydes, så de første be-
handlerfarmaceuter, ifølge Char-
lotte Rossing, er klar, når ordnin-
gen træder i kraft den 1. juli. Hun 
opfordrer til, at man følger med 
på Pharmakons hjemmeside, 
hvor kurset vil blive annonceret.  

Behandlerfarmaceuterne skal 
kunne genordinere udvalgte læ-
gemidler til borgere i stabil be-
handling og ordinere dosisdis-
pensering med tilskud. 

Pharmakon og universiteterne skal uddanne behandlerfarmaceuterne

Generalforsamling i 
Danmarks 
Apotekerforening 2019

Tid:  Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 9.30

Sted: Hotel D’Angleterre, 

 Kongens Nytorv 34, 

 1050 København K
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Sæt strategisk fokus 
på sundhedsydelserne

TEMADAG:

Der var inspiration til, hvordan man for-

ankrer sundhedsydelserne på apoteket, på 

kredskonsulenternes temadag i begyndel-

sen af februar.

Af Trine Ganer

De fleste ved det godt: Sundhedsydelserne er 
vejen frem, når apotekerne skal styrke positi-

onen som en aktør i det nære sundhedsvæsen. 
Mange oplever dog, at de gode intentioner risikerer 
at drukne i en travl hverdag. Det er der heldigvis 
råd for, lød budskabet på den temadag, som kreds-
konsulenterne i Danmarks Apotekerforening gen-
nemførte i henholdsvis Aarhus og København i be-
gyndelsen af februar. 

Ca. 50 apotekere og ledende medarbejdere fordelt 
på 41 apoteker blev på temadagen introduceret til 
et strategisk værktøj, der kan støtte indførelsen af 
sundhedsydelser og ikke mindst fastholde indsatsen 
på den lange bane.

Det nye værktøj, der er udviklet på baggrund af 
australsk forskning og efterfølgende bearbejdet af 
Pharmakon, indeholder fem temaer, som man skal 
igennem:

• Apotekets omstillingsparathed
• Strategisk retning
• Apotekets image som udbyder af sundhedsydelser
• Personaleledelse
• Netværk og sparringspartnere.

Om formiddagen var der oplæg og øvelser, mens ef-
termiddagen bød på indlæg fra tre apotekere, der 
har arbejdet målrettet med at tilbyde sundhedsydel-
ser. De delte deres erfaringer – både det, der er gået 
godt, og det, der er kuldsejlet undervejs. Oplægshol-
derne var Vinnie Rye Krogh, apoteker på Alberts-
lund Apotek, Anette Mühring, apoteker på Skælskør 
Apotek, og Mogens Palvad, tidligere apoteker på 
Skovlunde Apotek.

Kredskonsulenterne tager efterfølgende fat i delta-
gerne for at hjælpe dem videre i processen.

Gør en helhjertet indsats, eller drop det! Der skal 

være engagement, ellers mærker kunderne det med det 

samme. Gør det synligt, prioriter det! Det må gennemsyre 

virksomheden. Sæt klare mål, følg op.”
Mogens Palvad, tidligere apoteker på Skovlunde Apotek

”



27TEMADAG: SUNDHEDSYDELSER | FARMACI 03 | MARTS 2019

Er du blevet nysgerrig?

Hele Pharmakons materiale vil senere blive lagt på 
medlemsnettet. Indtil da: Tag kontakt til din kreds-
konsulent, hvis du vil vide mere.

Grundig strategisk planlægning er afgørende, hvis man for alvor vil have gang i sundhedsydelserne 
på apoteket, lød budskabet på kredskonsulenternes temadag om emnet. Her i København.

>
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Hvad er jeres erfaringer 
med at tilbyde 
sundhedsydelser i dag?

Vi tilbyder rygestop, TPI og medi-
cinsamtaler. Medicinsamtalerne 
har ikke været så lette at få gang i. 

Det er en anden opgave end almindelig ekspediti-
on. Det kræver, at man tør tage fat i kunden på en 
anden måde, end vi er vant til. Min generation har 
jo lært at lave salve og tabletter! Heldigvis har jeg 
medarbejdere, som synes, det er spændende at tage 
udfordringen op. Det hjælper på det. Selv har jeg 
valgt ikke at gennemføre samtaler og TPI, simpelt-
hen fordi jeg synes, at jeg er lidt ”rusten” med hen-
syn til det faglige; jeg har jo også ansvaret for den 
administrative del på apoteket. 

 

Hvad er din motivation for at gøre det?

Vi skal jo holde liv i Korsør. Vi er nødt til at gøre 
noget for at være med på noderne. Der er kommet 
tre nye apoteker oppe i Slagelse, som mange af mi-
ne kunder kan fristes til at handle i. Og så er der 
nethandel. Vi må udvikle os, hvis vi skal være 
spændende for kunderne.
 
Hvad var dagens vigtigste erkendelse?

Vi var lidt overraskende over, hvor få deltagere der 
var. Prioriterer man ikke sundhedsydelserne rundt 
omkring? Og så fik jeg den idé, at jeg vil lave en me-
nutavle, hvor borgerne kan se, hvilke sundheds-
ydelser vi tilbyder i dag – fx rygeafvænning – af-
hængigt af, om der er en på arbejde, som kan klare 
den opgave. Det er vigtigt, at man gør opmærksom 
på de muligheder, der er, så kunderne måske selv 
spørger til det.
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Hvad er jeres erfaringer 
med at tilbyde 
sundhedsydelser i dag?

At det kræver en indsats at få det 
ud over rampen. Da TPI blev ind-
ført i sin tid, skulle det også lige 

implementeres. I dag kører det bare. Nu står vi det 
samme sted med medicinsamtalerne og complian-
cesamtalerne. Der er nok brug for, at vi går mere 
metodisk til værks. 

Hvad vil I gøre?

Vi har ikke været så aktive på markedsføringssiden, 
og her vil vi gerne blive bedre. Det er vigtigt, at bru-

gerne bliver gjort opmærksom på, at muligheden er 
der. 

Hvad er jeres motivation?

Vi skal som apotek være en del af det nære sund-
hedsvæsen. Derfor er det vigtigt. 

Hvad var dagens vigtigste erkendelse?

Vi blev bekræftet i, at vi faktisk er ret godt med. Vi 
har redskaberne og kompetencerne. Og nu har vi li-
ge fået en tiltrængt saltvandsindsprøjtning og noget 
gåpåmod og energi til at hive medicinsamtalerne 
ind i strategien i 2019.

Peder Harboe, apoteker, Korsør Apotek

Hanne Høje Jacobsen, souschef, Nærum Apotek

Hvad tog I med hjem?
TEMADAG OM SUNDHEDSYDELSER:

Farmaci talte med fire deltagere på temadagen i København om udfordringer 

og muligheder i forhold til udbud af sundhedsydelser på apoteket.
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Hvad er jeres erfaringer 
med sundhedsydelserne i 
dag?

TPI og dosisdipensering går jo helt 
af sig selv. Vi bøvler stadig lidt med 
compliancesamtalerne. De ryger let 

i glemmebogen. Vi mangler lidt træning i at huske 
at give dem videre. Visitation er jo helt klart nøglen 
til, at det lykkes. Det er noget med at finde en god 
måde at gøre det på.

Hvad er jeres motivation for 
at sætte fokus på sundhedsydelserne?

Vi vil gerne følge med landsgennemsnittet, og der 

må vi erkende, at vi har noget, vi skal have indhen-
tet. Men så handler det også mere overordnet om, 
at vi skal være med til at styrke apotekets rolle i 
samfundet. Det fik vi reflekteret over på temadagen.

Hvad var dagens vigtigste erkendelse?

Vi blev opmærksomme på, at det kan være en god 
idé at kigge rundt i lokalsamfundet. Det kan fx væ-
re, at der sker noget på det lokale plejehjem, hvor 
man kan foreslå, at man kommer og snakker en ti-
me. Man får ikke noget for det nu og her, men det 
er vigtigt med relationsopbygningen. Det kan betale 
sig at ofre den time. Der ser jeg helt klart nogle mu-
ligheder.

Hvad er jeres erfaringer 
med at udbyde 
sundhedsydelser?

Det går rimelig godt med både 
TPI’erne og medicinsamtalerne. 
Compliancesamtalerne er sværere. 

Det er ikke altid, at villigheden er der hos folk. De 
ser måske ikke selv problemet, og mange har jo 
travlt. Det er ikke sikkert, at de har tid nu og her.

Hvorfor vil du gerne sælge 
flere sundhedsydelser?

Vi skal være med til at placere apoteket som en del 

af sundhedssektoren, og her er sundhedsydelserne 
jo vigtige. Som sektor er vi i konstant udvikling, og 
jeg tror, at det vigtigt, at vi får distancereret os fra 
Matas og Normal etc. Og i forhold til nethandlen 
skal vi være dem, som folk kan komme til og få råd-
givning. 

Hvad var dagens vigtigste erkendelse?

Jeg blev opmærksom på, at farmakonomerne i høje-
re grad skal i gang med at bruge VBA-spørgemeto-
den (Very Brief Advice, red.) frem for væg-til-væg-
rådgivning. På den måde tror jeg, at vi får rekrutte-
ret flere borgere til compliancesamtalerne. 

Lene Rasmussen, farmaceut, Apoteket Trianglen i København

Asger Rosenkilde, apoteker, Vanløse Apotek
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Haderslev Løve Apotek: 
Lene Kæstel den 11. januar 2019.

Vejen Apotek og Egtved Apotek: 
Peter Aarenstrup Merrild, den 30. januar 2019.

Holte Apotek: M. Tahsin Anjam, 
den 4. februar 2019.

Apoteksfilial oprettet

Randers Sønderbros Apotek åbnede 
den 22. januar 2019 ny filial under navnet 
Aarhus Ceres Apotek. 

Fødselsdage og jubilæer

40 år

8. marts 2019: Shafiq Farsad, Toftlund Apotek.

25-års jubilæum

1. marts 2019: Mette Høje Andersen, 
Frederiksberg Dalgas Boulevard Apotek.

1. april 2019: Thomas Sevel, Nakskov Løve Apotek.
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Apoteker Jørgen Berger er død 

Apoteker Jørgen Berger, tidligere Herlev Apotek, er død den 7. februar 2019. 
Han blev 93 år. Jørgen Berger var uddannet cand.pharm. fra 1949 og etablere-
de sig som apoteker i Herlev i 1974, hvor han virkede indtil sin pension i 1995. 
Han har skrevet flere lærebøger i kemi, ligesom han også har været redaktør for 
Dansk Tidsskrift for Farmaci. Jørgen Berger sad i bestyrelsen for Danmarks 
Apotekerforening fra 1976-89 og i DA´s forretningsudvalg fra 1982-89. Han var 
medlem af Overenskomstnævnet fra 1977-85, medlem af Apotekervarenævnet 
fra 1979-90 og medlem af forretningsudvalget for Lægemiddelkataloget 1982-
89 (formand fra 1984-85). Han var medlem af bestyrelsen for DA´s Data A/S fra 
1987-91 (formand 1987-90) samt revisor for DA fra 1991-95. 
Æret være hans minde.
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Koldterapi til lindring 
af fysiske smerter

CE-mærket Medical Device
¬ Ømme muskler
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¬ Forstuvninger
¬ Sportsskader
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Vil du give andre unge indblik i 
den alsidige og spændende hver-
dag som apoteksansat – og måske 
motivere dem til at vælge en kar-
riere i sektoren? 

Så kan du være en af de nye am-
bassadører, som lige nu søges til 
en kampagne, centreret omkring 
sitet apotekskarriere.dk. Sitet er 
apotekernes rekrutteringsplat-
form, og her samles nyttig infor-
mation om karrieremulighederne 
på landets apoteker. På apoteks-
karriere.dk kan man desuden mø-
de kampagnens ambassadører.

Ambassadørerne giver løbende 
andre unge indblik i deres job og 
hverdag på apoteket gennem op-
slag på kampagnens facebookside: 
www.facebook.com/apotekskarri-
ere/.

Er du 20-35 år, arbejder du på et 
apotek, og har du færdiggjort en 
uddannelse som farmakonom el-
ler farmaceut indenfor de seneste 

par år? Eller er du 2. års farmako-
nomelev, der starter på 3. år efter 
sommerferien? Så er du måske 
kampagnens nye ambassadør.

Du skal brænde for dit arbejde 
og kunne afsætte tid til at udar-
bejde 2-3 opslag til kampagnens 
facebookside ca. hver 6. uge. Din 
arbejdsgiver skal give tilladelse til, 
at du medvirker.

Til gengæld bliver du en del af 
et unikt netværk af ambitiøse kol-
legaer i apotekssektoren, du får 
profileret dig selv og trænet dine 

evner i at kommunikere.

Er du interesseret?
Send din ansøgning senest 22. 
marts 2019 via formularen her: 
apotekerforeningen.youngcrm.
com/signup/2448

NB: For at deltage som ambassa-
dør, kræver det, at du kan deltage 
på introworkshop den 9. maj 
kl. 10.00-14.00 hos Danmarks 
Apotekerforening, Bredgade 54, 
1260 København K

Vil du hjælpe med at rekruttere dine fremtidige kollegaer? 
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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. 
Apoteket kan give gode råd til behandling og lindring af 
almindelige infektioner hos børn.

Du kan også se mere på apoteket.dk/bornoginfektioner


