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Apoteket 
ud til 
borgeren

Thisted-projekt:



Du behøver 
ikke at finde 
dig i høfeber

Høfeber-kampagne i maj
I maj sætter apoteket fokus på høfeber. På medlemsnettet 
kan du allerede nu se materialet til kampagnen.    
Webinar afholdes den 11. april kl. 8.

Læs mere på medlemsnettet under                
Kunderådgivning/Sundhedsfaglige kampagner/1. halvår.

I samarbejde med
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Men's Health Week 2019
Mere information om mandeugen kan
findes på medlemsnettet under Kunderådgivning /
Sundhedsfaglige kampagner / Samarbejdsaktiviteter.

Nogle gode råd

Tab dig, 
hvis du er 
overvægtig

20% 

oplever symptomer ugentligt 

Sur mave og halsbrand er noget, de fleste 
danskere har oplevet. Symptomerne er bl.a.:

Smerter eller svien 
i den øverste del af maven

Halsbrand og sure opstød

Kvalme og nedsat appetit

Synkebesvær
Vedvarende opkastning
Uforklarligt vægttab

Der findes forskel-
lig håndkøbsmedi-
cin, som kan hjæl-
pe mod sur mave og 
halsbrand. Tal med 
apoteket om, hvad 
der passer til din  
situation.

Læg mærke til, om bestemte ting du 
spiser eller drikker, giver dig sur mave eller 
halsbrand. Så kan du prøve at undgå dem

Hvis du lider af sur mave eller halsbrand en gang 
i mellem, er her nogle ting, du selv kan gøre:

Særligt ved halsbrand:

Spis mindre og hyppigere 
måltider i stedet for få og store

Hæv din sengs 
hovedgærde, 
når du sover

Undlad at bruge smertestillende medicin med 
acetylsalicylsyre eller ibuprofen. Brug i stedet 
paracetamol, hvis du har ondt

Spørg 
apoteket

... du ikke har fået det 
bedre i løbet af et par uger, 
eller med det samme hvis 
du oplever:

I samarbejde med

Opsøg din læge, hvis ...

VÆRD AT VIDE 
OM SUR MAVE 
OG HALSBRAND

ER DIN  
MAVE SUR PÅ 
DIG, MAND?
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Apoteket har brug 
for alle, sammen
Apoteket er meget mere, end det sted, hvor man køber medicin. 

Hos os kan man blandt andet også tale om medicin. I årets første to måneder har 
vores personale udført flere end 2700 medicinsamtaler med nye kronikere – en sam
tale, der skal hjælpe borgere med en ny kronisk diagnose godt i gang med deres me
dicin. Og vi udførte over 800 af de relativt nye compliancesamtaler med kronikere, 
som i mindst 12 måneder har fået medicin for en kronisk sygdom og oplever pro
blemer med at få taget medicinen rigtigt. Samtalerne er blevet afholdt samtidig 
med, at vores folk også har solgt medicin og leveret andre sundhedsydelser. Det har 
kun kunnet lade sig gøre, fordi farmakonomer og farmaceuter har knoklet – sam
men – for at få det hele til at hænge sammen.

Og vi kan sagtens tage langt flere samtaler. I en tid, hvor politikerne har kastet hele 
sundhedsvæsenet op i luften, er det endnu vigtigere at demonstrere den solide fag
lighed, der findes på landets voksende antal af apoteker. Både over for politikere, 
men især over for borgerne.

Borgerne skal vide, at de til hver en tid kan gå ind på 
apoteket og blive klogere på deres medicin. Det finder fle
re borgere ud af, hvis medicinsamtaler bliver en tydelige
re del af hverdagen på apotekerne i hver en krog af lan
det. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi skruer op for 
blusset og tager flere af begge slags samtaler. 

Og det gælder alle medarbejdere på apotekerne. For vi 
har dygtige, engagerede medarbejdere overalt i sektoren, 
som brænder for at give råd og vejledning. Som en del af 
den naturlige opgaveglidning, der sker i sundhedsvæse
net, kan vi farmaceuter meget snart efteruddanne os til behandlerfarmaceut. Det 
sætter os i stand til at bringe vores faglighed i spil på en ny måde. På samme måde 
kan apotekernes farmakonomer – med den rette efteruddannelse – udføre medicin
samtaler. 

Lad os stå sammen om at vise borgere og politikere, at vi er klar til at slå et tykt søm 
i apotekernes styrkede rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det 
vigtige i denne sammenhæng er ikke forskellen på vores uddannelser. Det vigtige er, 
at borgerne har brug for os alle på deres apoteker. Der, hvor man kan tale om sin 
medicin.

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

Lad os stå sammen om at 

vise borgere og politikere, at vi 

er klar til at slå et tykt søm i 

apotekernes styrkede rolle i det 

nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen.”

”
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I Thisted gennemfører kommunen og 

Thisted Løve Apotek lige nu et projekt, der 

skal gøre psykisk syge borgere mere bevid-

ste om medicinens virkninger og bivirknin-

ger. Farmaceut Inge Kristoffersen møder 

borgerne ude på bostederne.

Tekst: Trine Ganer · Foto: Cathrine Ertmann

T ina Sara tager mange forskellige slags medi
cin. Antidepressiva, antipsykotika, antiepilep

tisk medicin, PPIhæmmer mod mavesyre og et 
præparat mod hudproblemer, for blot at nævne 
nogle af dem. Samtidig døjer hun bl.a. med svim
melhed, ekstrem mundvand, rysten, problemer med 
maven og træthed om dagen. 

Listen over bivirkninger er lang, og farmaceut In
ge Kristoffersen lytter opmærksomt og noterer ned 
på sin bærbare computer, mens Tina Sara fortæller. 
De sidder over for hinanden i et lokale i Bofælles
skabet Grønningen i Thisted – et bosted for borgere 
med psykiske sygdomme. Udover apoteksfarmaceu
ten og beboeren er også fire af bostedets pædagoger 
til stede. 

Samtalen er led i et medicinsupervisionsprojekt 
med borgerinddragelse, som Thisted Kommune og 
Thisted Løve Apotek i øjeblikket gennemfører. Pro
jektet er finansieret af en satspuljeansøgning, som 
kommunen står bag i samarbejde med apoteket. Det 
går ud på, at borgere på tre bosteder for psykisk syge 
og Team Bostøtte skal få mere viden om effekter og 
bivirkninger af den ofte omfattende mængde af me
dicin, de tager. 

Og behovet for viden er stort, oplever Inge Kri
stoffersen, som er fast farmaceut på projektet.

”De beboere, jeg taler med, har alvorlige psykiske 
problemer, og de får meget medicin. Det kan være 

Apoteket ud 
til borgeren

Medicinsupervision på bosteder 
for psykisk syge i Thisted

Formål: At forbedre trivslen blandt psykisk syge 
borgere i Thisted Kommune og støtte det socialpæ
dagogiske personale i at finde løsninger på de muli
ge lægemiddelrelaterede problemer, som passer til 
beboernes ønsker og livssituation. 
Målgruppe: Beboerne på tre bosteder for psykisk 
syge og en ”bostøtte”, der støtter op om psykisk syge 
beboere i Thisted kommune. 
Omfang: Ca. 2530 beboere skal have en medicin
gennemgang og samtale.
Finansiering: Puljeansøgning.
Baggrund: Kredskonsulent i Region Nordjylland 
Tina Jobling henvender sig til Thisted Kommune og 
foreslår dem at søge puljen. De indvilger, og ansøg
ningen godkendes. Man har inden da haft et godt 
samarbejde om projektet ”I sikre hænder”, som det 
nye projekt bygger videre på.

svært for dem at overskue, hvad de får, hvorfor de 
får det, hvordan det virker osv. Mange af dem ople
ver mange bivirkninger. Jeg skal hjælpe dem med at 
få overblik over deres medicin, hvordan den virker, 
om de tager den på den rigtige måde. Og så ser vi 
på, om den samlede medicinering ser fornuftig ud i 
forhold til de diagnoser og lidelser, som beboeren 
selv fortæller, de har,” siger Inge Kristoffersen.

Ingen facitliste

Farmaceutens samtaler med beboerne foregår som 
regel på bostedet – alternativt i borgerens eget hjem 
– og varer typisk en lille times time. Farmaceuten 
forbereder sig inden ved at gennemgå beboerens 
medicinliste og et fokusskema, hvor beboeren og 
det socialpædagogiske personale har beskrevet pro
blemer og ønsker for samtalen. Efter samtalen laver 
farmaceuten et resumé, som borgeren og pædago

Projekt på bosteder i Thisted:
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Inge Kristoffersen, farmaceut, Thisted Løve Apotek

Den gode relation, vi 

får til bostederne, når vi 

kommer ud, mærker vi i 

dagligdagen, når de kom-

mer i skranken.” 

gen kan bruge, når de efterfølgende skal tale med 
lægen og psykiateren.

”Jeg kan jo ikke ændre borgernes ordinationer, 
men jeg kan hjælpe dem til at få overblik og en for
ståelse for deres medicin. Mit resumé og mine anbe
falinger er ikke en facitliste. Det er et input til, at 
borgeren kan få en mere kvalificeret dialog med læ
gen,” siger Inge Kristoffersen.

Og netop den direkte inddragelse af borgeren var 
årsagen til, at Thisted Kommune valgte at gå ind i 
projektet.

”Apoteket kan hjælpe borgeren til at tage medan
svar for sin egen medicin. Det er udtryk for hele 
den recoverytænkning, som er en tendens generelt. 
Vi skal hjælpe borgeren til at blive aktivt deltagende 
og tage ansvar for sit eget liv”, siger Susanne 
Boutrup, der er sektionsleder i Thisted Kommune.

”

Det pædagogiske personale lytter med og bliver 
klogere, når Inge Kristoffersen holder medicin
supervisionssamtaler med beboerne. 
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Svimmelhed og træthed er 
blandt de bivirkninger, som 
Tina Sara (i midten) der er 
beboer i Bofællesskabet 
Grønningen, slås med. 
Farmaceut Inge Kristoffersen 
taler med hende om, hvad 
der kan gøres.

Bedre forståelse for medicin

For det pædagogiske personale på bostederne har 
det været en øjenåbner at finde ud af, hvordan me
dicinen påvirker beboerne. Især har det overrasket, 
hvor meget det betyder, hvordan og hvornår medi
cinen skal tages. Også for Tina Saras vedkommende, 
hvor det i samtalen med Inge Kristoffersen blev 
klart, at hun med fordel kan justere på, hvornår 
hun tager sin medicin for bl.a. at reducere træthe
den i løbet af dagen. Det fortæller Helle Tølbøl, der 
er ansat på Bofællesskabet Grønningen.

”Tina Sara har faktisk ikke rigtig været klar over, 
hvilken medicin hun tager, og hun blev meget over
rasket over, at mange af de gener, hun oplever, med 
stor sandsynlighed er bivirkninger af medicinen. Vi 
fandt også ud af, at hun tager noget medicin, som 
hun formentlig slet ikke har brug for mere. Det skal 
vi have snakket med lægen om,” siger Helle Tølbøl.

Erfaringerne med at tage farmaceutens resumé og 
anbefalinger med til lægen har indtil videre været 
meget positive.

”Det har klædt beboeren og os på til at tage en 
snak med lægen om f.eks. ændring i dosis, hvilket 
lægen har reageret positivt på,” siger Helle Tølbøl.

God relation

Udover at hjælpe de involverede borgere, har pro
jektet styrket det socialpædagogiske personale i 
fremover at kunne observere og handle på forhold 
vedr. den enkelte beboers medicinforbrug. Og så har 
det vist pædagogiske personale på bostederne, at de 

kan bruge apoteket.
”Den gode relation, vi får til bostederne, når vi 

kommer ud, mærker vi i dagligdagen, når de kom
mer i skranken eller ringer ind. De ved, hvad de kan 
bruge os til. De har fundet ud af, at vi kan nogle an
dre ting end bare at sige: ”97 kroner”, siger Inge Kri
stoffersen.

Hun bakkes op af Helle Tølbøl fra Bofællesskabet 
Grønningen.

”Nu ved vi, hvad vi kan bruge apoteket til, og det 
vil vi også benytte os af fremover,” siger hun.

For den nordjyske apoteksfarmaceut er deltagel
sen i projektet en spændende faglig udfordring uan
set udfaldet.

”Det giver mig et fagligt løft blandt andet at få lov 
at koncentrere mig om de lange medicinlister og la
ve opslag af faglig karakter – for eksempel RADS og 
regionale og nationale rekommandationslister – så 
jeg er klædt godt på fagligt til samtalen. Det har væ
ret spændende at få lov at nørde med de ting. Som 
farmaceut på et apotek skal man have den slags op
gaver for fortsat at udvikle sig,” siger Inge Kristoffer
sen. 

Projektet er endnu ikke helt afsluttet, og kommu
nen har dermed ikke lavet den endelige evaluering. 
Om samarbejdet skal fortsætte efter puljepengene er 
brugt, er ikke afklaret. Inge Kristoffersen håber dog, 
at hun i samarbejde med bostederne finder en mo
del, der kan være til gavn for de involverede borgere 
fremover. n
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Den 1. juli 2019 begynder behandlerfarma-

ceuter i hele landet at genordinere medi-

cin. Danmarks Apotekerforening og de 

enkelte apoteker arbejder på højtryk for at 

få styr på alle detaljer inden da.  

Tekst: Louise Schiøtt

Når loven om behandlerfarmaceut træder i 
kraft den 1. juli 2019, bliver apoteket en 

endnu vigtigere del af det nære og sammenhæn
gende sundhedsvæsen. Loven blev vedtaget den 27. 
november sidste år efter mange års arbejde fra Apo
tekerforeningens side.

Siden da har en lang række aktører arbejdet på at 
fastlægge detaljer og praktiske rammer for behand
lerfarmaceuterne: Sundhedsstyrelsen har udstedt 
uddannelsens bekendtgørelse. Pharmakon, Køben
havns Universitet og Syddansk Universitet er blevet 
godkendt som uddannelsessteder og er i fuld gang 
med det store arbejde i at skabe en ny uddannelse. 
Styrelsen for Patientsikkerhed 
har udarbejdet listen over præ
parater, som behandlerfarma
ceuterne må genordinere. 

Danmarks Apotekerforening 
er i tæt dialog med alle aktører, 
og foreningen arbejder derud
over på blandt andet ITløsnin
ger og backupmodel for at sik
re tilgængeligheden af be
handlerfarmaceuter på alle en
heder. Mange detaljer mangler 
fortsat at falde på plads, men 
formand Anne Kahns er for
trøstningsfuld.

”Jeg kan godt forstå, at apo
tekerne er ivrige efter at få styr 
på det hele – det er jeg også 
selv. Men vi skal nok nå det. 
Hele vejen rundt i systemet 
møder jeg forståelse for, at vi 

lige skal i gang. Selvfølgelig skal der være behand
lerfarmaceuter tilgængelige på alle enheder fra 1. 
juli – og det bliver der også – men der er ikke no
gen, der forventer, at alt fungerer perfekt fra første
dagen,” siger hun. 

450 behandlerfarmaceuter inden 1. juli

Af bekendtgørelsen fremgår det, at uddannelsen til 
behandlerfarmaceut skal vare minimum tre dage, 
have et omfang på minimum 15 undervisningsti
mer og afsluttes med en skriftlig prøve. Uddannel
sen vil fokusere på det, der er nyt for farmaceuter
ne, såsom behandlerfarmaceuternes ansvar, opta
gelse af medicinanamnese, journalføring, kommu
nikation med læger, samt hvordan man udsteder 
recepter i praksis.

Apoteksansatte farmaceuter skal uddannelses fra 
Pharmakon, der fra midten af maj til 1. juli 2019 vil 
udbyde kurser rundt om i hele landet. De endelige 
kursusdatoer vil blive meldt ud snarest. Pharmakon 
har forpligtet sig til at uddanne 300 behandlerfar
maceuter inden den 1. juli 2019 og yderligere 300 

Genordination nærmer sig
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til efteråret. Da interessen for kursuspladserne er 
stor, arbejder Pharmakon desuden på muligheden 
for at øge antallet af uddannede behandlerfarma
ceuter i foråret til 450. Alle interesserede farmaceu
ter forventes at være uddannet inden udgangen af 
2019. 

Anne Kahns understreger, at foreningen vil gøre 
sit bedste for at fordele pladserne mellem apoteker
ne. 

”For at flest muligt apoteker har en chance for at 
have mindst en behandlerfarmaceut klar den 1. juli, 
arbejder vi med en ’fordelingsmodel’, så alle hoved
apoteker kan få minimum en plads – og mulighed 
for flere pladser, hvis apoteket består af flere enhe
der og et større antal farmaceuter. Derudover skal 
der også tages hensyn til apoteker med vagttjeneste, 
som også vil have behov for et forholdsvis større 
antal pladser,” forklarer Anne Kahns.

Foreningens bestyrelse har foreslået, at uddannel
sen kan finansieres delvist via Alfred Benzons Fond. 
Apotekerne skal stemme om forslaget på årets gene
ralforsamling den 21. maj 2019. Hvis det bliver ved
taget, vil apotekeren kunne få refunderet en del af 
uddannelsesomkostningerne fra legatet. Der vil væ
re en mindre egenbetaling på kurset. 

”Foreningen ønsker at støtte implementeringen af 
behandlerfarmaceutordningen, så apotekerne vil 
uddanne flest muligt behandlerfarmaceuter,” siger 
Anne Kahns.

Genkendelige IT-løsninger

Apotekerforeningen arbejder i øjeblikket desuden 
på at finde de bedste ITløsninger for behandlerfar
maceuterne. Løsningerne skal være genkendelige, så 
apotekerne kan koncentrere sig om den sundheds
faglige opgave i stedet for ITsystemer, fortæller An
ne Kahns og uddyber:

”ITløsningerne tager udgangspunkt i systemer, 
der allerede bliver brugt på apotekerne. Eksempelvis 
kommer arbejdet med genordination til at foregå i 
FMKonline, hvor der bliver oprettet en ny FMKrol
le til behandlerfarmaceuterne, der giver dem mulig
hed for at udstede recepter på samme måde, som 

10 ting om behandlerfarmaceuten

 1.   Farmaceuter kan opnå opgavespecifik 
autorisation som behandlerfarmaceut ved 
at gennemføre kursus i behandlerfarmaci 
på Pharmakon, Københavns Universitet, 
Syddansk Universitet eller ved en tilsvarende 
udenlandsk uddannelse. 

 2.  Apoteksansatte farmaceuter uddannes fra 
Pharmakon. Det forventes, at op mod 450 vil 
blive uddannet inden den 1. juli 2019. 

 3.   Farmaceutstuderende kan tilvælge kur
set på KU og SDU, ligesom ikkeapoteksansatte 
farmaceuter kan gennemføre kurset her mod 
egenbetaling. Universiteterne vil udbyde kur
set fra 2020.

 4.  Behandlerfarmaceuter kan genordinere 
visse receptpligtige lægemidler i mindste pak
ning én gang til patienter i stabil behandling 
fra den 1. juli 2019. 

 5.  Genordination kommer til at koste bor
geren et gebyr på 20 kroner. 

 6.  Fra den 1. januar 2020 kan behandler    
farmaceuter ordinere dosisdispensering med 
tilskud.

 7.  Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter 
de nærmere regler for virksomhed som be
handlerfarmaceut, eksempelvis hvilke læge
midler behandlerfarmaceuten kan genordinere.  

 8.  Apotekerne har pligt til at have en be
handlerfarmaceut tilgængelig i hele apotekets 
åbningstid og vagttjeneste. 

 9.  Alle apoteker skal lade sig registrere i Be
handlingsstedregistreret, og den enkelte be
handlerfarmaceut også skal være registreret i 
Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsre
gister. 

 10.  Autorisationen som behandlerfarma-
ceut tildeles den enkelte farmaceut. Vedkom
mende er fortsat autoriseret, selv om han eller 
hun skifter job. 

>
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Jakob Tjelum, 
Friheden Apotek 

Hvilke muligheder ser du i loven om    
behandlerfarmaceut?

”Vi kan tage et større ansvar for borgernes sundhed. 
Mange af vores samarbejdspartnere, eksempelvis i 
ældreplejen, er særligt begejstrede for muligheden 
for at ordinere dosisdispensering med tilskud. Det 
glæder vi os til. Den nye lov får i det hele taget stor 
betydning for vores hverdag. Vi oplever i nogle pe
rioder mange borgere uden recept, og dem vil vi i 
fremtiden kunne hjælpe bedre. Jeg har forberedt et 
system i samarbejde med Pharmakon for, hvordan 
vi kan bruge en digital tjeneste til at dække alle en
heder i hele åbningstiden. Det betyder, at en farma
ceut på hovedapoteket kommer til at genordinere 
over en Skypeforbindelse på de filialer, hvor der ik
ke altid er farmaceutbemanding. På den måde kom
mer vi til at kunne løfte opgaven med vores eget 
personale

Hvad ser du som udfordringer 
for behandlerfarmaceuten? 
”Der er jo endnu mange praktiske ting, der skal fal
de på plads for hele sektoren. Men jeg tror heller ik

ke, at omverdenen forventer, at vi alle sammen står 
klar med en helt færdig model fra dag 1.”

Hvilken betydning tror du, 
behandlerfarmaceuten får for apotekssektoren?
”Jeg håber, at ansvaret i behandlerfarmaceutopga
verne kan give endnu flere muligheder i fremtiden. 
F.eks. udvidelse af listen over lægemidler, vi kan ge
nordinere, samt seponering.” 

Anita Albrechtsen, 
Slagelse Svane Apotek

Hvilke muligheder ser du i forbindelse 
med behandlerfarmaceuten?

”Vi oplever jævnligt unge kvinder, der ikke har fået 
fornyet deres recept på ppiller. Dem glæder jeg mig 
til, at vi kan hjælpe. Behandlerfarmaceuten kom
mer til at binde tingene bedre sammen i sundheds
væsnet. Vi kommer til at lette arbejdet for nogle læ
ger, give borgerne bedre service, og vi får selv en 
spændende faglig udfordring. Mine farmaceuter 
glæder sig rigtig meget til at komme i gang!”

Tre apotekeres tanker 
om behandlerfarmaceuten

læger og tandlæger gør.” 
Derudover er Apotekerforeningen i dialog med 

Lægeforeningen om en ITløsning, der skal gøre det 
muligt for behandlerfarmaceuterne at orientere pa
tientens læge, når de genordinerer medicin eller or
dinerer dosisdispensering. Og endelig skal der findes 
en model for journalføring. Foreningen afventer de 
endelige krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed, om 

hvad behandlerfarmaceuternes journaler skal inde
holde. Der er ingen krav om elektroniske journaler, 
men foreningen arbejder på en elektronisk model 
inden for de eksisterende ITsystemer på apotekerne.

Mulighed for samarbejde

Alle receptekspederende enheder skal fra den 1. juli 
2019 kunne tilbyde genordination i hele åbningsti

>

Farmaci har spurgt tre apotekere om deres forventninger til behandlerfarmaceutens indtog.
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Hvilke udfordringer ser du?
”Mange apoteker er i forvejen under pres pga. avan
cenedsættelser. Så jeg kan da godt have lyst til at 
spørge, om vi får doseret og honoreret vores indsats 
rigtigt?”

Hvilke konsekvenser tror du, behandlerfarmaceuten får 
for apotekssektoren?
”Jeg er rigtig glad for, at vi bevæger os i denne ret
ning mod flere sundhedsydelser på apotekerne. 
Apotekerforeningen har spillet sine kort godt i den 
forbindelse, og jeg håber, at arbejdet for flere sund
hedsydelser vil fortsætte. Når det så er sagt, så ser 
jeg allerede apoteket som en naturlig del af sund
hedsvæsnet – det er ikke noget, vi skal arbejde på at 
blive, det er noget, vi er. Derfor er behandlerfarma
ceuten også en helt naturlig forlængelse af det ar
bejde, vi allerede udfører hver dag.” 

Rami Zeidan, Viborg Svane 
Apotek (B-vagt)

Hvilke muligheder ser du
i genordination?

”Det bliver til gavn for borgerne, både hvad angår 
service og patientsikkerhed. Det er vigtigt, at apote
ket kan hjælpe borgerne med at få deres medicin på 
det rigtige tidspunkt, så de ikke stopper deres medi

cinering, hvis de ikke lige har fået fornyet recep
ten.”

Hvad bliver den største udfordring?
”Vi er Bvagtapotek, og vi har farmakonombeman
ding i hele åbningstiden. Vi skal have fundet en løs
ning på, hvordan vi sikrer, at der altid er adgang til 
en behandlerfarmaceut. Det bliver en udfordring, 
selv om vi planlægger at uddanne alle apotekets far
maceuter – mig selv inklusive. Der er også noget 
med ressourcerne for det enkelte apotek. Det kræver 
mere bemandingsmæssigt, når man skal tilbyde en 
række sundhedsydelser som TPI, medicinsamtaler – 
og nu også genordination. Det synes jeg ikke, vi bli
ver honoreret tilstrækkeligt for. Ekstra bemanding 
medfører selvfølgelig ekstra lønkroner.”

Hvilken betydning tror du, 
behandlerfarmaceuten får for apotekssektoren?
”Det positionerer apoteket som en del af sundheds
væsnet. Jeg håber, at 1. juli kun er begyndelsen. I 
første omgang håber jeg, at listen over lægemidler, 
vi kan genordinere, bliver udvidet. På den længere 
bane kunne jeg forestille mig apoteket som en slags 
sundhedscenter, hvor borgerne kunne komme ind 
uden tidsbestilling og få lavet et større sundhedstjek 
– f.eks. af vægt, livsstil, måling af blodsukker m.m. 
Vi vil gerne samarbejde endnu tættere med læger
ne.” n

den. Nogle apoteker vil kunne løfte opgaven med 
deres eget personale – for andre vil det være en stor 
udfordring. Derfor arbejder Apotekerforeningen på 
at give apotekerne mulighed for indgå fælles løsnin
ger om bemandingen.

”Reglerne giver mulighed for, at apotekerne kan 
samarbejde om tilgængeligheden af behandlerfar
maceuter. Foreningen arbejder på en backupfunkti

on, der i 2019 kan understøtte ordningen hos alle 
apoteker, der måtte have brug for det. Efter 2019 vil 
det blive en frivillig sektormodel, som interesserede 
apotekere kan tilmelde sig, og funktionen vil være 
tilgængelig for apotekerne i ydertidspunkterne og 
evt. ferieperioder,” siger Anne Kahns. 
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Hovedparten af landets apoteker går sam-

men i en ny vaccinationsvirksomhed, der 

skal sikre flere influenzavaccinerede dan-

skere allerede fra efteråret.  

Tekst: Trine Ganer

Når sæsonen for influenzavaccinationer skydes 
i gang til oktober, vil man kunne blive vacci

neret på de fleste af landets apoteker. Det står klart, 
efter bestyrelsen i Danmarks Apotekerforening på 
sit seneste møde traf beslutning om at etablere vac
cinationsvirksomheden Apovac. 130 apotekere er 
med fra starten, og flere vil formentlig følge, når de 
ikke længere er bundet af deres aftale med vaccina
tionsvirksomheden Practio.

Formand for Danmarks Apotekerforening, Anne 
Kahns, er glad for den overvældende opbakning fra 
medlemmerne.

”Det er fantastisk positivt, at sektoren er klar til at 
gribe opgaven, og jeg er glad for, at vi på apotekerne 
vil kunne hjælpe med at give vaccinationsraten 
endnu et nøk opad,” siger hun. 

Vaccinationsvirksomheden er resultat af den in
terne foreningsstrategi, som bestyrelsen præsentere
de i juni sidste år. Her var et af pejlemærkerne 
”vækst gennem nye markedsmuligheder”.

Stort potentiale

Og vækst er der basis for. Det mener apoteker Jette 
Havbo Kristensen, der er et af tre medlemmer af 
Apovacs netop nedsatte bestyrelse. Sidste år blev 
65.000 borgere vaccineret på apoteket. Målet er, at 
det tal vokser til  200.000 inden for få år. Og det er 
helt realistisk, mener hun, der selv har tilbudt in
fluenzavaccination på sine apoteker på Mors siden 
2017 i regi af virksomheden Practio. Det har overbe
vist hende om, at vaccinationer på apoteket har et 
stort potentiale.

130 apotekere går sammen  i Apovac

OM APOVAC

Ordination: Apotekspersonalet vaccinerer på delega
tion og efter instruks af den læge, der knyttes til Apo
vac.

Uddannelse: Apovac udvikler i samarbejde med Phar
makon et certificeringsprogram for apotekspersonalet. 
Uddannelsen vil indeholde en teoretisk og en praktisk 
del og er estimeret til at vare højst fem timer inkl. selv
studie. Uddannelsen vil blive udbudt i august og sep
tember.

Hotline: Der etableres en hotline, som apoteket kan 
kontakte, hvis det skulle have spørgsmål i vaccinati
onssituationen. Det vil foregå via den eksisterende on
linerådgivning på Steno Apotek, der kan kontaktes 
24/7. Hotline kan viderestille til Apovacs tilknyttede 
læge, hvis spørgsmålet har en lægefaglig karakter, der 
kræver specialistviden.

IT-program: Selskabets ITsystem skal være bruger
venligt og bl.a. indeholde journal, beslutningsstøtte
redskab og automatisk indberetning til Det Danske 
Vaccinations Register.

Apotekets økonomi: Vaccination er defineret som 
en sundhedsydelse og falder uden for bruttoavancens 
rammer. Apoteket modtager et honorar fra Apovac for 
at udføre vaccinen. I 2019 vil apoteket som minimum 
modtage 110 kr. pr. vaccination.

Apovacs økonomi: Apovac er en erhvervsdrivende 
forening, og det er ikke formålet at opbygge store over
skud i selskabet.
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130 apotekere går sammen  i Apovac

BESTYRELSEN 

Bestyrelsen er nedsat og består af en repræsentant 
for hver af de tre kæder.

•  Apoteker Jette Havbo Kristensen, Nykøbing 
Mors Sct. Clemens og Øster Jølby Apotek         
(Apotekeren)               

•  Apoteker Vural Kocak, Farum Apotek            
(Aapoteket)

•  Apoteker Tue Askaa, Københavns  Øresund 
Apotek, Østerbro Apotek og Waterfront Apotek 
(Pharma+)

”Det er blevet taget overvældende godt imod af bor
gerne. Her på Mors oplever vi stor lægemangel, og 
det kan være tungt at komme i gennem og få tid 
hos lægen. Hos os på apoteket kan man komme lige 
ind fra gaden. Det tiltaler mange. Og så kan vi spot
te folk i risikogruppen, som er her i anden anled
ning. Det betyder, at vi kan få hævet vaccinations
raten til gavn for alle,” siger Jette Havbo Kristensen.

Hun har været glad for samarbejdet med Practio, 
men mener, at det er den rigtige løsning, at apote
kerne nu går sammen i deres egen vaccinationsvirk
somhed.

”Det giver tryghed, at det foregår i egne rækker. 
Med Apovac kan vi få endnu flere apoteker med,” 
siger Jette Havbo Kristensen.

Bestyrelsen arbejder i den kommende tid på at få 
ansat en direktør, der skal tilknyttes en læge, plan
lægges uddannelse og vælges ITsystem. n

I løbet af få år skal apotekerne 
influenzavaccinere 200.000 borgere 

årligt, lyder målsætningen i Apovac.
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Små ungdomsårgange rammer også apote-

kerne, der må kæmpe for farmakonomele-

verne, hvis der fremover skal være perso-

nale til at bemande et voksende antal 

enheder. Danmarks Apotekerforening har 

sat gang i en kampagne.

Tekst: Trine Ganer

Ungdomsårgangene skrumper over hele lan
det, og kampen for at tiltrække de unges ar

bejdskraft bliver stadig hårdere. Det mærkes også på 
landets apoteker, hvor flere oplever, at det er blevet 
sværere at rekruttere farmakonomelever. For nogle 
apoteker betød det sidste år, at de ansatte færre ele
ver, end der var behov for. Det viser en undersøgel
se, som Apotekerforeningen gennemførte i novem
ber.

Tendensen slår også igennem på Farmakonomsko

len, der sidste år optog 238 elever på farmakonom
uddannelsen, hvilket er 13 færre end i 2017 og 27 
færre end i 2016.
Situationen bliver alvorlig, hvis det fortsætter. Det 
fastslår viceadministrerende direktør i Danmarks 
Apotekerforening, Dan Rosenberg Asmussen. 

”Hvis antallet af farmakonomelever fortsætter 
med at falde, vil apotekerne i løbet af få år mangle 
færdiguddannede farmakonomer til at bemande de 
mange nye enheder,” siger han og understreger, at 
situationen betyder, at man på apoteket er nødt til 
at gøre en større indsats, end man plejer. Især i 
yderområderne, hvor antallet af unge falder mest.

Ind i kampen

Han bakkes op af uddannelseschef på Farmakonom
skolen Hassan Salmasi.

”Apotekerne har den vigtigste rolle i rekruttering 
til uddannelsen, og der er heldigvis mange, der gør 
en indsats. Vi gør noget centralt, men farmakonom
uddannelsen markedsføres bedst lokalt. Der kan væ
re potentielle elever på apoteket hver eneste dag,” 
siger Hassan Salmasi. 

Han foreslår, at apotekerne inddrager deres elever 
i at sprede budskabet om uddannelsen og rekruttere 
kommende elever.

”På apoteket kan man f.eks. vælge at have en dag, 
hvor farmakonomeleverne står for en aktivitet i 
publikumsrummet. Kollegaerne kan henvise dem, 
som kunne have interesse for uddannelsen, til ele
verne, som fortæller om muligheden for at blive far
makonom og om uddannelsen,” siger Hassan Sal
masi, der også foreslår, at elever deler muligheden 
for at søge på netop deres apotek, via sociale medi
er. De har den direkte adgang til målgruppen og kan 
være ambassadører.

Kampagne skal øge kendskab

I Danmarks Apotekerforening har man igangsat en 

Små årgange skærper 
kampen om de unge

Hvad kan apoteket gøre?

Det enkelte apotek kan selv gøre meget. I kan for ek
sempel:
•  Gøre opmærksom på over for borgerne, at jeres 

apotek søger elever. Der er potentielle elever – eller 
forældre og bedsteforældre til potentielle elever – 
blandt apotekets kunder hver dag.

•  Få jeres elever til at være ambassadører over 
for bekendte, kunder mv.

•  Indrykke annoncer i den lokale avis.  
•  Lægge stillingsopslag med elevpladsen på apo

tekets hjemmeside. Vis på forsiden af apotekets 
hjemmeside, at I søger elever, og link til Apoteks
karriere.dk i opslaget.

•  Lægge stillingsopslag på Apotekskarriere.dk’s 
jobportal under Ledige stillinger.

•  Lægge stillingsopslag på andre jobportaler.

Kilde: Farmakonomskolen og Danmarks Apotekerforening.
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omfattende digital rekrutteringsindsats via sitet 
Apotekskarriere.dk, der skal øge kendskabet til far
makonomuddannelsen hos målgruppen. 

Kampagnen promoverer uddannelsen via Face
book, Instagram, Snapchat, studentersites og købte 
søgeord på Google, der alle leder målgruppen ind 
på Apotekskarriere.dk. Her får de information om 
uddannelsen, hvordan man søger, link til liste over 
ledige elevstillinger på apotekerne mv. De unge har 
også mulighed for at stille spørgsmål til uddannel
sen via en livechat, hvilket mange allerede har 
gjort. 

Det bliver fulgt tæt, hvilke apoteker i landet, der 
mangler elever. I de landsdele vil der være større 
tryk på annonceringen. 

Ved redaktionens slutning var der 126 antal ledige 
elevstillinger på landets apoteker. n

HOLD ØJE! 

Alle apoteker har for nylig modtaget en flyer fra 
Danmarks Apotekerforening om en karriere på apo
teket. Læg den frem, så borgerne ser den. Der vil 
køre spots på apotekernes infoskærme efter påske.

En målrettet kampagne via sitet Apotyekskarriere.dk skal give unge lyst til at gå farmakonomvejen.
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Mød ambassadørerne 
fra Apotekskarriere.dk
På Apotekskarriere.dk fortæller farmakonomer og apoteks-

farmaceuter om fordelene ved en karriere på apoteket. 

Man kan bl.a. møde Stine og Debbie.

”Jeg valgte farmakonomuddannelsen, fordi jeg 
tænkte, at det var spændende at få lov at arbejde 
med noget, der både var teori på skoleophold og 
praksis på apoteket. Man får lov at arbejde med 
mennesker og med sundhed og lærer om sygdom 
og lægemidler. Det var noget, som havde min inte
resse i forvejen, så det virkede helt perfekt for mig. 
Det er en branche, hvor man både får lov at bruge 
sin faglighed og så have denne her menneskekon
takt hver eneste dag. Man får lov at hjælpe andre. 
Det er det, jeg godt kan lide.”

”For mig har det været vigtigt at skabe en karriere 
inden for lige præcis det, jeg brænder allermest for. 
Før havde jeg læst til sygeplejerske i et år, men jeg 
fandt ud af, at det var læring om lægemidler, der in
teresserede mig mest. I min hverdag på apoteket va
rierer mine arbejdsopgaver rigtig meget. Det passer 
mig godt, da jeg elsker at blive udfordret. Kunde
kontakten er virkelig vigtig. Vi underviser jo på en 
måde kunderne i brugen af deres medicin og har et 
stort ansvar for, at de ved, hvordan de skal bruge 
medicinen, når de kommer hjem. Jeg føler virkelig, 
at jeg gør en forskel, når jeg kommer i dialog med 
kunden, og de lytter til det, jeg siger […] Mine kol
legaer er de bedste. Vi hjælper hinanden, og når no
get brænder på, er vi der for hinanden.”

Stine, farmakonom:

”Man får lov at hjælpe andre”

Debbie, farmakonom:

”Jeg føler virkelig, 
at jeg gør en forskel”



21

    

   I MEDIERNE | FARMACI 04 | APRIL 2019

Klip fra SoMe

75 100

7 kommentarer

4 Retweets    8 likes
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”

Nyt landdistriktsfilter skal hjælpe politi-

kerne med at tænke landdistrikterne ind, 

når der udarbejdes ny lovgivning på sund-

hedsområdet. Arbejdet med filteret er et 

eksempel på, hvordan foreningen samar-

bejder med mange forskellige aktører.  

Tekst: Trine Ganer · Foto: Danmarks Apotekerforening

G iver initiativet samlet set bedre eller værre 
sundhed i landdistrikter og mindre byer? Det 

spørgsmål bør politikere og embedsmænd stille sig 
selv, hver gang de overvejer et nyt tiltag på sund
hedsområdet. Det mener Danmarks Apotekerfor

ening og Landdistrikternes Fællesråd, der har taget 
initiativ til udviklingen af et såkaldt landdistriktsfil
ter.

Filteret består af en række hjælpespørgsmål, der 
skal sikre, at embedsmænd og politikere tænker 
landdistrikterne ind, når de iværksætter ny lovgiv
ning på sundhedsområdet. Er der nogen, der får 
langt til behandling? Hvis ja, hvordan kommer de 
derhen? Kan det eventuelt klares lokalt i stedet? Er 
der særligt udsatte borgere involveret?

Der er nemlig stor forskel på at udrulle et tiltag på 
sundhedsområdet i København og i Lemvig, og det 
risikerer at blive glemt, oplever Steffen Damgaard, 
der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

”Vi oplever, at embedsmænd og politikere nogle 
gange glemmer, at det fx kan være svært at komme 

Husk landdistrikterne, 
når I laver tiltag 
på sundhedsområdet   

Danmarks Apotekerforening til politikerne: 

Når vi laver sådan et samarbejde med Landdistrikternes 

Fællesråd og inviterer til dialogmøde, viser vi, at apotekerne 

løser en vigtig sundhedsfaglig opgave i det nære sundheds-

væsen. Vi får sat landdistrikterne på dagsordenen i en meget 

konkret kontekst, og vi vedligeholder relationerne til andre 

organisationer og relevante politikere.”
Dan Rosenberg Asmussen, viceadministrerende direktør, Danmarks Apotekerforening
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Livlig debat ved bordene mellem 
repræsentanter fra bl.a. universiteter, 

ministerier, faglige organisationer og politikere. 

Landdistriktsfilteret består af et hovedspørgsmål og 
en række hjælpespørgsmål, som politikere og em
bedsmænd kan benytte, når de udvikler nye tiltag på 
sundhedsområdet.

Hovedspørgsmål
Giver initiativet samlet set bedre/værre sundhed i 
landdistrikter og mindre byer? 

Hjælpespørgsmål
Hjælpespørgsmålene er bl.a.:

AFSTAND
•  Er der borgere, som får langt til tilbuddet?
•  Kan initiativet i stedet gennemføres lokalt til rime

lige omkostninger og kvalitet?
 

KOMPETENCER
•  Er der aftaler, lokale kompetencer og ressourcer til 

genoptræning, opfølgning og forebyggelse?
•  Kan andre faggrupper bringes i spil, hvis der mang

ler kapacitet? 
•  Kan teknologi bidrage (fjernmonitorering, skype

samtaler o.l.)?

TILLID OG TRYGHED 
•  Giver/fjerner initiativet overordnet tillid/tryghed?
•  Kan initiativet lede til oplevelse af ”fjernhed” og fx 

skubbe til fraflytning?

Der er også hjælpespørgsmål vedr. befolkningssam
mensætning og betydning for nærmiljøet.

Se hele landdistriktsfilteret på Apotekerforeningen.dk.

Landdistriktsfilteret
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>
til en specialiseret eller ambulant lægefaglig be
handling, hvis der er langt, og man ikke har bil. Det 
skal det nye landdistriktsfilter på sundhedsområdet 
blandt andet hjælpe med at minde lovgiverne om,” 
siger Steffen Damsgaard.

Dialogmøde i Apotekerforeningen

Initiativet er blevet til i kølvandet på et dialogmøde 
afholdt af Danmarks Apotekerforening og Landdi
strikternes Fællesråd i slutningen af februar. Blandt 
deltagerne var over 20 organisationer på sundheds 
og landdistriktsområdet, myndigheder, repræsen
tanter fra universiteter og regioner samt folketings
politikere.

Danmarks Apotekerforening har valgt at være pri
mus motor i projektet sammen med Landdistrikter
nes Fællesråd, fordi apotekerne løser en vigtig sund
hedsfaglig rolle i landdistrikterne, siger viceadmini
strerende direktør Dan Rosenberg Asmussen. 

”Når vi laver sådan et samarbejde med Landdi
strikternes Fællesråd og inviterer til dialogmøde, vi
ser vi, at apotekerne spiller en vigtig sundhedsfaglig 
opgave i det nære sundhedsvæsen. Vi får sat landdi
strikterne på dagsordenen i en meget konkret kon
tekst, og vi vedligeholder relationerne til andre or
ganisationer og relevante politikere,” siger han.

Ifølge Dan Rosenberg Asmussen er samarbejdet et 

eksempel på, hvordan foreningen arbejder med in
teressevaretagelse med et bredere sigte, som et led i 
den interne strategi. 

”Der har været et ønske fra medlemmerne om et 
større fokus på interessevaretagelse, og vi har derfor 
bl.a. styrket indsatsen ved at samle kræfterne i et 
nyt Politikområde og tilført muskler udefra med 
nye dygtige folk, der skal gøre os endnu bedre til at 
sætte apotekerne på den sundhedspolitiske dagsor
den,” siger Dan Rosenberg Asmussen. n
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Koldterapi til lindring 
af fysiske smerter

CE-mærket Medical Device
¬ Ømme muskler
¬ Overbelastede 
   muskler
¬ Ondt i ryggen
¬  Ledsmerter
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¬ Forstrækninger 
¬ Forstuvninger
¬ Sportsskader
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Susanne Eilersen, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, 
og i baggrunden regionsformand for Region Hovedstaden 
Sophie Hæstorp Andersen fra Socialdemokratiet.
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Norske medicinbrugere risikerer i 
øjeblikket at komme til at mangle 
livsvigtig medicin. Siden 2018 har 
der været medicinmangel i landet, 
og den er ikke blevet mindre i lø
bet af 2019. Lige nu er der mangel 
på flere end 200 slags medicin i 
Norge, viser den seneste opgørelse 
fra det norske Legemiddelverket. 
Der findes alternativer til en ræk
ke af lægemidlerne, men Steinar 
Madsen fra Legemiddelverket ser 
alligevel alvorligt på situationen.

”Der arbejdes hårdt på at styrke 
det nationale lægemiddelbered
skab. Men jeg er desværre stadig 
pessimistisk, da det ser ud til, at 
problemet er kommet for at bli
ve,” siger Steinar Madsen til 
det norske medie VG.

Årsagen til medicinmanglen er, 
at de store medicinalvirksomhe
der sælger produktionsrettighe
derne til en række lægemidler til 

mindre firmaer. De mindre firma
er har ikke samme leveringssikker
hed, hvilket kan føre til medicin
mangel som den, vi ser i øjeblik
ket. Den alvorlige situation har 
gjort, at flere nordmænd ser 
sig nødsaget til at ham
stre medicin for at 
være sikker på at 
kunne fortsætte 
deres behand
ling. Steinar 
Madsen udtaler 
til VG, at han er 
både skuffet og 
bekymret over, 
at lægemiddel
industrien ikke 
har bedre kontrol over deres pro
duktion. 

Der er ingen tegn på, at Dan
mark risikerer at stå i samme situ
ation. Det siger Merete Hermann, 
der er enhedschef i Lægemiddel

styrelsen, til DR. 
En af årsagerne 
er, at Danmarks 

system for medi
cinpriser sikrer stor 

fleksibilitet i prisen 
på kopimedicin. Det 

betyder, ifølge sund
hedsfaglig chefkonsu

lent i Danmarks Apote
kerforening, Helle Jacobs
gaard, at udbuddet af me
dicin i Danmark næsten 
altid vil kunne imødekom

me efterspørgslen.
”I Danmark kan producen

terne hæve prisen, hvis der er 
en generel mangelsituation. Det 
er væsentligt vanskeligere i mange 
andre europæiske lande. Den sto
re fleksibilitet medfører samtidig, 
at der normalt er et stærkt pris
pres nedad på kopimedicin,” for
klarer Helle Jacobsgaard. 

Alvorlig medicinmangel i Norge

Generalforsamling i Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab

Onsdag den 1. maj 2019  kl. 10.30 afholdes der Generalforsamling i Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab. 

Generalforsamlingen afholdes i Danmarks Apotekerforenings lokaler, Bredgade 54, København K.

Dagsorden:
 1.  Valg af dirigent.

 2.  Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

 3.  Forelæggelse af regnskab.

 4.  Beslutning om decharge for bestyrelsen.

 5.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

 6.  Valg af to medlemmer til bestyrelsen.

 7.  Valg af to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

 8.  Valg af to revisorer og en suppleant for disse.

 9.  Behandling af forslag.

 10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 

skal indsendes til formanden, 

Apoteker Poul Nissen, 

Apoteket Trianglen, 

Ndr. Frihavnsgade 3, 

2100 København Ø, 

inden den 14. april 2019.
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Apoteksudnævnelse

Hurup Apotek: Laia RiberaJäger 
den 26. februar 2019.

Apoteksovertagelse

Haderslev Løve Apotek: Apoteker Lene Kæstel 
den 1. april 2019.

Vejen Apotek og Egtved Apotek: 
Apoteker Peter Merrild den 1. april 2019.

Viborg Løve Apotek: Apoteker Julie Maagaard 
Nordleif den 1. marts 2019.

Holte Apotek: Apoteker M. Tahsin Anjam 
den 1. april 2019.

Roskilde Apotek - Stationscentret fra Taastrup 
Apotek: Roskilde Svane Apotek den 1. april 2019. 
Filialen ændrer samtidig navn til Roskilde Stations 
Apotek.

Ledig bevilling

Stenløse Apotek ledig pr. 1. september 2019. 

Hillerød Krone Apotek ledig pr. 1. november 2019.

Frederiksværk Apotek ledig pr. 1. januar 2020.

Apoteksflytninger

Fredericia Axeltorvs Apotek er flyttet pr. 28. marts 
og har samtidig ændret navn. Det nye navn og den 
nye adresse er: Fredericia Krone Apotek, Prinsessega
de 4549, 7000 Fredericia. Apoteket på Fredericia 
Axeltorvs Apoteks gamle adresse ændres pr. samme 
dato til et apoteksudsalg: Axeltorvs Apoteksudsalg, 
Jyllandsgade 24, 7000 Fredericia. 

Haderslev Løve Apotek er pr. 1. april flyttet til ny 
adresse: Jomfrustien 40, 6100 Haderslev. Samtidig er 
filialen Jomfrustiens Apotek nedlagt (som tidligere 
lå på denne adresse).

Kolding Sønderbro Apotek har den 14. marts 2019 
ændret navn og flyttet adresse til: Ulve Apoteket  
Kolding Sønderbro, Søndergade 7, 6000 Kolding.

Fødselsdage
60 år

5. april 2019: Kirsten Lindholm, 
Odense Albani Apotek

17. april 2019: Helle Steen Sørensen, 
Herning Østergades Apotek

70 år

19. april: Niels Hamborg Jensen, 
Helsingør Stengades Apotek
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Vi gør dit apotek 
      til noget særligt 

www.bicoconcept.dk - Telf.: 50 73 25 87 

Apoteker Victor C. A. Løffler og 
hustru Helga Torp-Løfflers og 
Apoteker Svend Nielsen og 
ægtefælle Fuldmægtig 
Ulla Leegaard Nielsens Mindefond

Fra denne mindefond foretages uddeling af 
nogle legatportioner til fordel for trængen-
de enker og ugifte døtre efter apotekere.

Ansøgningsskema kan rekvireres i 
Danmarks Apotekerforening, 
Team økonomi, Bredgade 54, 
1260 København K, 
på telefon 33 76 76 00 eller på e-mail: 
apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk. 

Ansøgningsskemaet skal være foreningen i 
hænde senest 2. maj 2019.

Fem apoteker deltager lige nu i en 
kvalitetsanalyse af recepter i det 
Fælles Medicin Kort. Analysen 
skal give Sundhedsdatastyrelsen 
et dækkende billede af kvaliteten 
af oplysningerne i FMK, så man 
på den baggrund kan igangsætte 
tiltag, der kan forbedre brugen og 
kvaliteten.

Ud over apotekerne, der delta
ger for første gang, bidrager de 
øvrige FMKparter, dvs. hospitals
afdelinger, ambulatorier, kommu
ner og lægepraksisser.

Apoteker Asger Rosenkilde Mor
tensen, Værløse Apotek, er for

eningens repræsentant i FMKsty
regruppen og i en arbejdsgruppe 
vedr. kvalitetsstatistik, og han sy
nes, at det er positivt, at apoteker
ne nu også er blevet inviteret til 
at evaluere oplysningerne i FMK.

”Vi er brugere af FMKdata, og 

kender, om nogen, vigtigheden 
af, at kvaliteten af data er høj. I 
mange tilfælde er vi sidste led, før 
lægemidlerne kommer med hjem 
til borgeren og dermed sidste led i 
kvalitetssikringen, siger Asger Ro
senkilde Mortensen.

Apoteker vurderer recepter i FMK
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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


