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Sådan ser 
partierne 
fremtidens
apotek

RUNDSPØRGE:



Du behøver 
ikke at finde 
dig i høfeber

Høfeber-kampagne i maj
I denne måned sætter apoteket fokus på høfeber.

Se materialet til kampagnen 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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Behandlerfarmaceuter 
står klar på apoteket 1. juli
Kort før jul fik apotekerne et solidt klap på skuldrene af et overvældende flertal i 
Folketinget, da politikerne vedtog loven om opgavespecifik autorisation af be-
handlerfarmaceuter.

Det er en kæmpemæssig anerkendelse af farmaceuters kompetencer, at vi nu får 
lov til i visse tilfælde selv at ordinere lægemidler til borgerne. Og det giver god me-
ning – det er jo trods alt lægemidler, vi kender ud og ind både fra vores daglige ar-
bejde og med vores uddannelsesmæssige baggrund som farmaceuter.

Behandlerfarmaceuterne skal stå klar til at genudlevere udvalgte lægemidler til 
borgere i stabil behandling uden gyldig recept 1. juli. Det er lige om lidt.

Den endelige bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, som 
fastsætter kravene til behandlerfarmaceutens opgavespecifikke autorisation, samt 
listen over lægemidler til genordination blev først offentliggjort i slutningen af 
marts. 

Alligevel er vi allerede gået i gang med at uddanne de første af 450 
behandlerfarmaceuter her i foråret, og vi når resten inden nytår. 
Det er virkelig godt gået. Og det er myndighederne helt enige i.

Så selv om vi er midt i en proces, hvor det går rigtig, rigtig stærkt, så 
skal vi nok komme i gang til tiden.

Når vi åbner dørene mandag den 1. juli, skal vi give genudleverings-
ydelsen en flyvende start. Det kræver selvfølgelig, at behandlerfar-
maceuterne er klar – men det kræver også, at resten af personalet er 
det. For der skal også visiteres til behandlerfarmaceuten. Og her 
spiller både farmakonomer og de farmaceuter, der endnu ikke har 
været på kursus, en nøglerolle. 

Vi har brug for, at faggrupperne tager hinanden i hånden og går 
sammen om at gøre behandlerfarmaceutordningen til en bragende 
succes. Sådan kan vi bevise, at apotekerne er klar til at spille en end-
nu større rolle i det nære sundhedsvæsen. Og at vi er klar til at løfte endnu flere 
opgaver i fremtiden.

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

Vi har brug for, 

at faggrupperne tager 

hinanden i hånden og 

går sammen om at gøre 

behandlerfarmaceut-

ordningen til en       

bragende succes.”

”
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Det Konservative  
Folkeparti 
Mette Abildgaard

Apotekerne 
spiller en central 
rolle i fremtidens 
nære og sammen-
hængende sund-
hedsvæsen. Apote-
kerne er vigtige, fordi det for 
mange er næste skridt efter et 
besøg hos familielægen. Derfor 
er det vigtigt, at vi har stærke og 
fleksible apoteker, der både 
kan levere og vejlede om den 
rette medicin til borgerne – så 
tæt på borgerne som overhove-
det muligt.”

Socialdemokraterne 
Flemming  
Møller Mortensen

Apotekerne er 
en væsentlig del af 
det nære sund-
hedsvæsen, og det 
er positivt, at apo-
tekerne løfter en 
sundhedsfaglig opgave bl.a. 
over for kronikere og ældre. Den 
rolle er styrket med de mange 
flere apoteker, der er åbnet de 
sidste år.”

” ”

Bred opbakning  til styrket apotekerrolle
RUNDSPØRGE 

Tekst: Trine Ganer

Illustration: Mikkel Henssel 

Hvordan ser 
du apotekernes 
rolle i det nære 
sundhedsvæsen?

Sundhed står øverst på dags-
ordenen i den igangværen-

de valgkamp, og partierne kap-
pes om at overbevise vælgerne 
om, at netop deres bud på ind-
retningen af fremtidens sund-
hedsvæsen er den rigtige. Uanset 
hvem der sætter sig i minister-
kontorerne efter valget, er en 
ting dog sikkert: sundhedsvæse-
net skal reformeres i de kom-
mende år, og opgaveglidningen 

inden for det nære sundhedsvæ-
sen bliver et tema. 

At apotekerne kan blive bragt i 
spil den sammenhæng, synes og-
så at være klart. Uanset om man 
kigger til venstre eller højre 
blandt folketingets partier, er der 
nemlig bred opbakning til apote-
kets styrkede rolle i det nære 
sundhedsvæsen, og flere har også 
helt konkrete bud på nye opga-
ver, som vil kunne løftes af apo-
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Bred opbakning  til styrket apotekerrolle

Liberal  
Alliance 
May-Britt Kattrup

Liberal Allian-
ce ser meget gerne, 
at apotekerne får en 
større rolle i 
fremtidens sund-
hedsvæsen. Vi har i 
denne periode gjort det muligt i 
visse situationer at gå direkte til 
apoteket, hvilket frigør ressour-
cer hos lægerne og gør det lettere 
for borgerne. Og vi skal i endnu 
højere grad definere de områder, 
hvor apotekernes faglighed 
dækker behovet for råd og vej-
ledning, og vi kan spare et læge-
besøg, lægehenvisning eller re-
cept.” 

teket. Det viser en rundspørge 
blandt partiernes sundhedspoliti-
ske ordførere, som Farmaci netop 
har gennemført. 

Formand for Danmarks Apote-
kerforening, Anne Kahns, er glad 
for de imødekommende meldin-
ger fra Christiansborg.

”Det er rigtigt dejligt at konsta-
tere en bred politisk enighed om, 
at apotekerne selvfølgelig spiller 
en vigtig rolle i det nære og sam-

menhængende sundhedsvæsen. 
Det er en anerkendelse af, at vi 
med 56 % flere apoteker siden 
sommeren 2015 har vist, at vi ta-
ger vores ansvar alvorligt og hele 
tiden bringer sundhedsvæsenet 
nærmere den enkelte borger,” si-
ger Anne Kahns.

Og det er positivt, at flere af 
politikerne har konkrete forslag 
til yderligere sundhedsfaglige op-
gaver, som apotekerne kan være 

med til at løfte, mener Anne 
Kahns. 

”Det lover godt for den kom-
mende tids arbejde med en styr-
kelse af det nære sundhedsvæ-
sen,” siger hun. 

Få indblik i partiernes syn på 
apotekerne og deres fremtidige 
rolle neden for. 

Alle Folketingets partiers sundhedsordføre-

re har haft mulighed for at svare.

Dansk  
Folkeparti
Liselott Blixt

 Apotekerne 
spiller en stor rol-
le i det fremtidige 
sundhedsvæsen. De 
kan løfte nogle af 
de opgaver, som i 
dag varetages hos lægen. Det kan 
fx være blodsukkermåling. 
Behandlerfarmaceuten er bare 
starten.”

Socialistisk  
Folkeparti 
Kirsten Normann Andersen

Apotekerne bør 
kunne spille en 
større rolle, både 
fordi vi, i takt med 
at vi får flere æl-
dre, medicinske pa-
tienter og kronikere, har brug at 
kunne trække på alle de dygtige 
sundhedsfaglige personer, vi har i 
landet. Men også fordi, at de selv-
samme borgere oftere kommer 
forbi apoteket end deres alment 
praktiserende læge eller ambula-
toriet på sygehuset. SF mener der-
for, man bør give farmaceuter og 
farmakonomer et større an-
svarsområde i forhold til råd-
givning, gennemgang af patien-
ternes medicinforbrug og genud-
stedelse af recepter på visse præ-
parater.”  

>
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Hvordan ser du apotekernes  
rolle i det nære sundhedsvæsen?

Det Radikale Venstre
Lotte Rod 

Farmaceuterne 
på landets apoteker 
er specialuddanne-
de i viden om me-
dicins virkning og 
bivirkninger. Til-
gangen til medicingennem-
gang, som allerede tilbydes på 
de fleste apoteker, kan med for-
del øges – f.eks. kunne man over-
veje om multisyge patienter, 
som får medicin for tre eller flere 
separate lidelser, på fast basis 
med mellemrum inviteres til en 
gennemgang af deres medicin på 
det lokale apotek. På den måde 
kan apoteket opdage eventuelle 
”fejl” i medicineringen, og sam-
tidig inviteres patienten til at 
være en aktiv medspiller om-
kring sin livssituation. Man kan 
med fordel også give erfarent 
personale på apotekerne ansvar 
for at tilbyde minikurser i f.eks. 
blodtryksmåling, blodsukker-
måling m.m. Denne undervis-
ning kan ikke sættes i stedet for 
den vejledning, der gives i almen 
praksis, men skal være med til at 
holde fokus hos patienten og øge 
hjælp til selvhjælp.”

Enhedslisten, 
Peder Hvelplund

Apotekerne 
kommer fortsat til 
at spille en væsent-
lig rolle i det nære 
sundhedsvæsen. I 
takt med at flere 
opgaver og behandlinger flytter 
ud, vil apotekernes, farmaceuter-
nes og farmakonomernes faglig-
hed også komme mere i spil. 
Apotekerne kan spille en rolle i 
forhold til at overtage nogle af 
de uproblematiske receptfor-
nyelser, hvor der ikke nødven-
digvis skal en lægehenvisning til. 
I takt med at der – heldigvis – er 
kommet flere apoteker de seneste 
år, også i landdistrikterne, 
kan apotekerne være en væ-
sentlig del af det fore-
byggende arbejde. 
Med det lokale 
og personlige 
kendskab kan 
apotekerne være 
med til at støtte 
borgere i at opsø-
ge lægehjælp, for 
de borgere der 
har svært ved 
det.” 

Venstre  
Jane Heitmann

Vi er i Venstre 
meget optagede af 
patientsikker-
hed og ser apote-
kernes fremtidige 
rolle som helt cen-
tral. Initiativet ”Medicin uden 
skade” er et godt eksempel på, 
hvordan apotekerne kan bidrage 
positivt bl.a. i forhold til at redu-
cere genindlæggelser som føl-
ge af fejlmedicinering. Jeg håber, 
at sundhedsreformen bliver til 
virkelighed, fordi vi har en pres-
serende udfordring i forhold til 
at sikre mere nærhed og bedre 
sammenhæng. Særligt vores æl-

dre medicinske patienter og 
kronikere bliver tabere, 

hvis vi ikke handler. 
Med sundhedsre-
formen kan vi 
trække sundheds-
væsenet tættere på 
borgeren, som i høj 
grad kan have glæ-
de af de mange 
kompetencer, som 
danske apotekers 

ansatte rummer.”

” ” ”
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Frigør potentialet i dit apotek

Fordelene ved automatisering er enorme. 

Lever omkostningse
 ektive recepttjenester med Rowa 

Technologies. Øg kapaciteten, frigør kapital der er bundet 

i varelagre, og reducer spild til næsten ingenting.
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Rowa® Vmax
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Henrik Walter, mobil: 61 27 08 08, e-mail: henrik.walter@bd.com
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En politiker kom forbi
Der blev aflivet myter om dosisdispense-

ring og snakket udfordringer med økonomi-

modellen, da byråds- og folketingspolitiker 

Susanne Eilersen var på besøg på Apoteket 

i Fredericia Sundhedshus.

Tekst: Trine Ganer · Foto: Brian Rasmussen

Telefonen ringer, og da de to farmaceuter eks-
pederer kunder, må Tine Klingsten Nielsen 

selv tage den. Hun taler et øjeblik og vender deref-
ter tilbage til byråds- og folketingsmedlem Susanne 
Eilersen (DF) og Farmacis udsendte, der står i kun-
derummet og er klar til en rundvisning på apoteket.

”Ja, undskyld, men det var en diabetespatient, der 
ringede for at høre, om hun kunne få henstand 
med betalingen for sin medicin. Hun havde ikke 
råd, og hun lå desværre lige under beløbsgrænsen. 
Dem har vi en del af, og nogen må simpelthen fra-
vælge medicinen af økonomiske årsager”, forklarer 
Tine Klingsten Nielsen, og får benyttet lejligheden 
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Vil du have politikerbesøg?
Vil du også være med til at vise en folketingspolitiker, at 
apotekerne spiller en vigtig rolle i det nære sund-
hedsvæsen? Det er ikke alle politikere, der er klar over, at 
apotekerne løser opgaver som fx medicinsamtaler, medi-
cingennemgang og vaccinationer. Det kommende folke-
tingsvalg er en god anledning til at invitere en politiker fra 
dit lokalområde på apoteksbesøg.

Spørg gerne i sekretariatet for  inspiration til, hvad besø-
get kan indeholde.

til at slå et slag for, at den nuværende ordning mo-
derniseres, så medicinbrugere med lavere medicin-
udgifter også kan tilmelde sig en betalingsordning, 
hvor de hver måned betaler et lige stort beløb, mod 
til gengæld at få beregnet fuldt tilskud.

Susanne Eilersen lytter og spørger lidt ind, inden 
rundvisningen kan begynde. Apoteket har kun eksi-
steret i få måneder og ligger i det nedlagte Fredericia 
Sygehus, der lige nu er ved at blive omdannet til et 
stort sundhedshus med bl.a. praktiserende læger, 
speciallæger, regionale ambulatorier – og altså et 

apotek, der skal servicere de borgere, der går til un-
dersøgelser og behandlinger i sundhedshuset. 

Tværfagligt samarbejde

Transformationen fra sygehus til sundhedshus har 
Susanne Eilersen, der er formand for sundhedsud-
valget i kommunen – og medlem af Folketingets 
sundhedsudvalg – selv været med til at træffe be-
slutning om, og projektet ligger tydeligvis hendes 
hjerte nær. Derfor sagde hun også straks ja, da hun 
blev inviteret på besøg på apoteket. Susanne Eiler-
sen er optaget af, hvordan det tværfaglige samarbej-
de i sundhedshuset får luft under vingerne. 

”Det her skal være mere end et bofællesskab. Jeg 
synes alt for ofte, at borgerne skal tilpasse sig sund-
hedssystemet. De skal løbe fra Herodes til Pilatus 
med al den ventetid og besvær, det indebærer. 
Sundhedshuset her skal være på borgernes præmis-
ser. Her skal de pakkes ind i sundhed hele vejen 
rundt,” siger Susanne Eilersen.

Derfor er hun også glad for, at apoteket er flyttet 
ind, så man kan få rådgivning om medicin i samme 
hus, som man bliver undersøgt og behandlet. 

Imens politikeren fortæller om visionen for sund-
hedshuset, tager Tine Klingsten Nielsen os med ud 
bagved, hvor farmaceut Henriette Grønbjerg Lützen 

På besøg. Apoteker Tine Klingsten Nielsen og Susanne Ei-
lersen, der er medlem af Folketinget og Fredericia Byråd for 
DF, drøfter muligheden for tværgående samarbejde i det 
store nye sundhedshus, som apoteket er en del af.
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> med rutinerede bevægelser pakker den medicin, der 
skal bringes ud senere. Hun har fat i en dosisrulle, 
og Tine Klingsten Nielsen benytter straks mulighe-
den for at forklare politikeren om fordelene ved do-
sisdispensering.

”Det hjælper de borgere, der tager mange forskel-
lige præparater. Det øger medicinsikkerheden og 
sparer indlæggelser og penge,” 
siger apotekeren og rækker en 
rulle til Susanne Eilersen, der 
godt kender systemet. Hun er 
dog umiddelbart lidt skeptisk.

”Ja, lægerne er jo ikke begej-
strede. De mener, det er risika-
belt, at dispenseringen sker 
maskinelt. Og der var jo den 
her sag…,” siger Susanne Ei-
lersen.

Borger fik dobbelt dosis

Apotekeren nikker ivrigt. Hun 
ved allerede, hvad Susanne Ei-
lersen refererer til: en borger i 
kommunen fik for nogle år si-
den medicin via apotekets do-
sisdispensering samtidig med, at hospitalet havde 
udleveret medicin – med det resultat, at borgeren 
fik dobbelt dosis.

”Det var en rigtig uheldig sag, men systemet er 
forbedret meget siden da. Det er ærgerligt, at læger-
ne bliver ved at bringe den op. Den slags ville ikke 
ske i dag, og slet ikke nu, hvor vi får et fælles dosis-
kort, og vi kan kigge med i FMK,” siger Tine 
Klingsten Nielsen. 

Hun forklarer om det gode samarbejde i nabo-

kommunen Middelfart, hvor hun også driver apo-
tek. Her leverer hun dosisdispenseret medicin til 
plejecentrene – en ordning, der har sparet kommu-
nen penge.

Susanne Eilersen lytter på argumenterne.
”Det lyder som om, at det er tid til, at jeg inviterer 

lægerne og dig til en snak om det her, så vi kan få 
udryddet eventuelle myter og 
set på, om vi kan finde ud af 
noget. Men det bliver nok på 
den anden side af sommerferi-
en. Der er jo noget med, at der 
er valg her om ikke så længe”, 
siger Susanne Eilersen og griner.

Quiz-tid

Efter en demonstration af ro-
botten har Tine Klingsten Niel-
sen forberedt en lille quiz, og 
politikeren leger med.  

”Så længe, at det ikke kom-
mer ud, hvis jeg ikke kan svare 
på noget”, joker hun.

Inden, det er quiz-tid, taler de 
om apotekets sundhedsydelser, 

og farmaceut Konrad Pasztor blander sig på opfor-
dring fra apotekeren.

”Jeg havde en medicinsamtale tidligere i dag med 
en kvinde, som skulle i gang med en behandling. 
Hun var ikke meget for at skulle tage medicinen. 
Hun var bekymret for bivirkninger. Vi fik en god 
snak, og jeg aftalte at ringe til hende om et par uger 
for lige at høre, hvordan det går. På den måde kan 
jeg hjælpe til at fastholde hende i behandling,” for-
klarer farmaceuten.

Vi har øget tilgæn-
geligheden med 173 nye 
enheder siden 2015, og 
for at kunne finansiere 
det, må vi sælge flere 
frihandelsvarer. Og den 
går ikke i Fredericia, hvor 
de færreste har råd til at 

købe en creme til 300 kr.”

”

Tine Klingsten Nielsen

Quiz. Tine Klingsten Nielsen havde forberedt en lille quiz, der bl.a. gav anledning til en snak om udfordringerne 
med den nuværende økonomimodel.
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Efter at de har talt lidt videre om fordelene ved me-
dicinsamtaler, kan quizzen gå i gang. Et spørgsmål 
lyder: ”Hvad får apoteket for en receptekspediti-
on?”. Der er tre svarmuligheder, og politikeren kan 
sit stof. Hun peger fluks på sedlen, hvor der står 
5,46 kr. Apotekeren forklarer politikeren om udfor-
dringerne med den nuværende økonomimodel. 

”Vi har øget tilgængeligheden med 173 nye enhe-
der siden 2015, og for at kunne finansiere det, må 
vi sælge flere frihandelsvarer. Og den går ikke i Fre-
dericia, hvor de færreste har råd til at købe en creme 
til 300 kr. Vores kerneydelse tjener vi færre og færre 
penge på,” forklarer Tine Klingsten Nielsen.

Susanne Eilersen, der ud over sin plads i byrådet i 
Fredericia er medlem af Folketingets sundhedsud-
valg, kan godt se problemet. 

”Det er jo noget, vi må tale om. Og igen: det bli-
ver jo nok først efter valget.”, siger hun.

Gode snakke

Efter en drøftelse af mulighederne for at få gang i 
samarbejdet på tværs i det store sundhedshus, er be-
søget er ved at være slut. Susanne Eilersen takker for 
i dag og haster videre, og Farmacis udsendte får på 
falderebet spurgt apotekeren, hvordan hun synes, at 
besøget gik.

”Konkret fik vi genoplivet snakken om dosis til 
kommunens plejecentre. Det tror jeg nok, at vi skal 
komme videre med. Hun er jo i det hele taget ret 
godt inde i tingene, og det gav mulighed for nogle 
gode snakke. Jeg synes, at vi fik vist en del af det, vi 
kan byde ind med som apotek. Og det er vel det, 
det handler om, siger Tine Klingsten Nielsen. n

Dosisdebat. Muligheden for at apoteket leverer dosisdispen-
seret medicin til kommunens plejecentre, blev drøftet.
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Apoteket rådgiver 
online døgnet rundt

>

På apoteket.dk kan borgerne altid komme i 

kontakt med apotekspersonale via chat-

funktionen – uanset hvor de befinder sig, 

og hvad klokken er. Chatten bliver flittigt 

brugt døgnet rundt til spørgsmål om alt fra 

pillepas til neglesvamp.

Af Louise Dissing Schiøtt

K lokken er kvart over ni mandag morgen, og 
der er netop dukket en ny besked op på skær-

men bag apoteksskranken. Farmakonom Kathrine 
Dahl rækker med et smil en kvittering over disken, 
inden hun vender blikket mod skærmen og åbner 
chatten med et ”hej”. Borgeren i den anden ende 
fortæller, at hans mor skal til Kreta, hvor hun skal 
medbringe en EpiPen mod bistik. Han vil vide, om 
den skal i kufferten eller håndbagagen, og om mo-
ren mon har brug for et pillepas. Farmakonomen 
indtaster hurtigt et fyldestgørende svar og vender 
sig så mod den kunde, der netop er trådt ind på 
apoteket. Da hun vender tilbage til skærmen et par 
minutter senere, har kunden svaret med et ”tak for 
hjælpen. Hav en god dag :)”.

”Det er en meget kort rådgivningsform. Det gæl-
der om at svare hurtigt og præcist – og have helt styr 
på, hvor man skal sende folk hen, hvis de har brug 
for mere information,” fortæller Kathrine Dahl.

I løbet af de næste par timer besvarer hun 12 for-
skellige henvendelser på chatten. Flere spørger til 

pillepas, og det er ifølge Kathrine Dahl et af de em-
ner, der oftest dukker op på chatten. 

”Mange bliver forvirrede over, hvilken medicin de 
må medbringe på rejsen, og hvornår de har brug for 
et pillepas. Det rådgiver vi meget om, og vi henviser 
altid til siden om pillepas på apoteket.dk,” siger 
hun. 

Andre hyppige emner på chatten er glemte p-pil-
ler og spørgsmål om, hvorvidt et lægemiddel fås i 
håndkøb eller på recept. Derudover oplever perso-
nalet på chatten ofte, at borgere spørger til lagersta-
tus eller priser på specifikke apoteker. Ved disse hen-
vendelser råder de borgeren til at kontakte det loka-
le apotek. 

Fornemmelse for mennesker

Det bliver tydeligt i løbet af besøget på Kathrine 
Dahls arbejdsplads, at hun og hendes kollegaer ikke 

Bag om chatten 
på apoteket.dk
Chatten på apoteket.dk bliver betjent fra døgnapo teket 
Steno i København. Her sidder farmaceuter og farmako-
nomer døgnet rundt klar til at besvare borgernes 
spørgsmål. 

Chatten er integreret i de computere, som apoteksperso-
nalet bruger i deres daglige arbejde. Ind imellem betje-
ning af kunder og andre opgaver besvarer de derfor de 
indkomne spørgsmål. Det er også muligt at få telefonisk 
rådgivning og at videochatte med personalet. 

Alle chatsamtaler er anonyme. 
  

På chatten. Kathrine Dahl og hendes kollegaer på Steno Apo-
tek betjener dagligt i gennemsnit 40 borgere via chatten på 
apoteket.dk.
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>
blot er eksperter i lægemidler. De er i høj grad også 
eksperter i at aflæse mennesker og deres behov. Me-
get af den information, personalet på chatten får, 
kommer til udtryk mellem linjerne. Ofte kræver det 
et par opfølgende spørgsmål, før det egentlige for-
mål med samtalen dukker op til overfladen.

”Der er stor forskel på, hvor meget hjælp folk har 
brug for – ligesom i den fysiske rådgivning på apo-
teket. Nogle har sat sig ind i det hele på forhånd og 
kommer med et meget specifikt spørgsmål. Andre 
fortæller vævende om symptomer og behandling, 
og der gælder det om at spørge ind til borgeren og 
forsøge at læse mellem linjerne, hvad det egentlig 
er, vedkommende søger svar på,” siger Kathrine 
Dahl.

Netop den svære disciplin at læse mellem linjerne 
er endnu mere udfordrende, når rådgivningen fore-
går gennem en skærm, fortæller farmakonomen. 

”Det er noget anderledes at rådgive over chatten, 
end når man står ansigt til ansigt med borgerne. 
Det er sværere, fordi man mister en masse af den 
fornemmelse for det menneske, man skal rådgive, 
når det foregår online. Men det er også en sjov ud-
fordring, fordi det stiller nogle andre krav om, hvil-
ke spørgsmål man skal stille, og hvor konkret man 
er nødt til at være.”

Rådgivningen på chatten stiller store krav om klar 
og tydelig kommunikation fra apotekspersonalets 
side. Risikoen for misforståelser er nemlig større, 
når man ikke kan se hinanden i øjnene, fortæller 
Kathrine Dahl. Af og til oplever personalet, at de ik-
ke kan rådgive tilstrækkeligt på skrift – men det er 
der heldigvis råd for.

”I nogle tilfælde beder vi borgeren om at ringe op 
til chattelefonen, hvis vi vurderer, at der er brug for 
en mere nuanceret snak for at kunne rådgive or-
dentligt,” forklarer Kathrine Dahl. 

Selvmordstruede på chatten

Selv om farmakonomen og hendes kollegaer hurtigt 
når op på over 50 forskellige chatsamtaler i løbet af 
en vagt, er der alligevel nogle samtaler, de husker 
særligt. 

”To-tre gange har jeg været i kontakt med folk på 
chatten, der skrev, fordi de overvejede at tage deres 
eget liv. Det er en oplevelse, der går lige i maven 
hver gang. Og det er svært at navigere i, fordi vi jo 

ikke som apotekspersonale er uddannet i at rådgive 
selvmordstruede mennesker,” siger Kathrine Dahl.
Ifølge farmakonomen er hun ikke alene om den op-
levelse. Personalet på chatten får jævnligt henven-
delser fra selvmordstruede borgere. I de tilfælde sør-
ger de altid for at hjælpe borgeren videre til Livslini-
en, der arbejder for med at forebygge selvmord og 
holder åbent for telefonrådgivning det meste af 
døgnet. 

”Vi sørger samtidig altid for at tale oplevelsen 
igennem med en kollega efterfølgende, for det er 
selvfølgelig også voldsomt for os i den anden ende. 
Særligt fordi det er svært at aflæse gennem skær-
men, hvor langt ude folk er. Står de med pillerne i 
hånden, når de skriver? Derfor er det godt at kunne 
henvise til Livslinien, så borgeren kan få den rette 
hjælp, og vigtigt for os at få vendt oplevelsen med 
hinanden,” slutter Kathrine Dahl, inden hun atter 
vender blikket mod skærmen, hvor der netop er tik-
ket en ny chatbesked ind. n

80 % er tilfredse med chatten
En undersøgelse fra 2017 viser stor tilfredshed med 
chatten på apoteket.dk. Hele 80 procent af de i alt 500 
deltagere svarede, at de var tilfredse eller meget tilfredse 
med den rådgivning, de havde fået. Brugerne nævnte 
blandt andet bekvemmelighed som et nøgleord for til-
fredsheden. Flere svarede, at chatten gør deres hverdag 
nemmere, fordi de kan få svar på deres spørgsmål, når de 
har brug for det.

Undersøgelsen blev foretaget via et spørgeskema i forbindelse 
med brug af chatfunktionen. Helle Jacobsgaard, der er farmaceut 
og sundhedsfaglig konsulent i Danmarks Apotekerforening, står 
bag undersøgelsen. Den blev foretaget som et speciale på uddan-
nelsen Master of Drug Management på Institut for Farmaci på Kø-
benhavns Universitet. 
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Klip fra medierne

27 58
12.000 visninger af video  
12 kommentarer

          nr. 4

Apoteket: Behandl din høfeber ordentligtOp mod en million danskere har høfeber. En stor del er plaget af det i pollensæsonen – men sådan behøver det ikke at være. Hvis du er opmærksom på din høfeber, kan du planlægge og behandle dig ud af de værste gener. Søg råd og vejledning på apoteket.

 

9. april 2019
Apotekerforeningen: 
Tænk os ind i løsningen 
af sundhedsudfordringer
”Hvordan sikrer samfundet, at 
der er lige adgang til sundhed, 
uanset om man bor i byen eller 
på landet? Det er en af de helt 
store udfordringer, som politi-
kerne arbejder med i deres for-
handlinger om fremtidens sund-
hedsvæsen. En del af løsningen 
er at tænke apoteker ind i sund-
hedsfællesskaberne. I modsæt-
ning til lægerne bliver vi flere – 
ikke færre – i yderområderne.”

sundhed
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De fleste apoteker kender Apotekets Info-

nyt. Tidligere blev nyhedsbrevet produceret 

af farmaceut Helga Jessen. Og siden den 1. 

januar 2019 har Maja Susic siddet bag 

tasterne på Ulve Apoteket i Kolding, hvor 

Helga Jessens søn Ulrik Hostrup Larsen er 

apoteker. Farmaci har sat dem alle tre i 

stævne til en snak om fortiden, fremtiden 

og vigtighed af Info-nyt. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt                                            

Foto: Brian Rasmussen, Fotografhuset

Det var et rent tilfælde, at Apotekets Info-nyt 
gik i arv fra mor til søn. Helga Jessen havde 

produceret nyhedsbrevet i over 20 år, først som far-
maceut på Odense Bolbro Apotek; siden på Horsens 
Svane Apotek. Da hun besluttede at gå på pension, 
blev Apotekets Info-nyt sendt i udbud af Danmarks 
Apotekerforening, og udbudskomiteen var ganske 
uvidende om familieforbindelsen, da de overlod 
produktionen af nyhedsbrevet til Ulve Apoteket i 
Kolding, hvor Helga Jessens søn Ulrik Hostrup Lar-
sen er apoteker. 

Familieforholdet er da heller ikke noget, hverken 
mor eller søn fremhæver, når de taler om vigtighe-
den af Info-nyt. Men Ulrik Hostrup Larsen lægger 
ikke skjul på, at han er stolt af at have overtaget op-
gaven.

”Det er jo noget apotekshistorie, som mange har 
haft berøring med i en eller anden grad. Derfor sy-
nes jeg, at det er dejligt, at vi kan videreføre opga-
ven,” siger han. 

Helga Jessen er også glad for, at Apotekerforenin-
gen så værdien i at bevare nyhedsbrevet og valgte at 
sende opgaven i udbud. Ikke mindst fordi Apotekets 
Info-nyt, ifølge hende, tjener et højere formål.

”En af de vigtigste funktioner for Info-nyt er, at 
det giver apoteket en faglig opdatering, der i sidste 
ende styrker patientsikkerheden. Det er jo et af apo-
tekets væsentligste mål,” forklarer farmaceuten.

Der bliver nikket samstemmende rundt om bor-
det. Ulrik Hostrup Larsen tilføjer, at han også ser 
andre grunde til, at nyhedsbrevet er bevaringsvær-
digt.

”Essensen og opbygningen har vist sig at holde re-
levans i over 20 år. Info-nyt har uden tvivl dækket 
et behov og gør det stadig – hvis ikke mere end no-
gensinde på grund af den store informationsstrøm,” 
siger apotekeren.

Et vigtigt informationsfilter

Den store informationsstrøm var også årsagen til, at 
Ulrik Hostrup Larsen valgte at byde ind på opgaven 
sammen med Maja Susic, da hans mor skulle på 
pension. Han ser nemlig Apotekets Info-nyt som et 

Apotekets Info-nyt er 
”førstehjælp i hverdagen”

Fakta om Apotekets Info-nyt
Apotekets Info-nyt er et nyhedsbrev til alle apote-
ker, hvor nyheder fra sektoren er samlet. Nyhederne om-
handler alt fra specifikke ændringer i lægemidler til sek-
torlovgivning.

Nyhedsbrevet udkommer hver 14. dag på mandage i 
ulige uger. 

Nyhederne stammer fra en lang række kilder, bl.a. medi-
cinlisten fra Medicinpriser, lovgivning, nyhedsbrevet Fre-
dag Formiddag, nyhedsbreve fra Lægemiddelstyrelsen 
samt nyheder fra producenter af lægemidler og frihan-
delsvarer. Nyhederne samles på Ulve Apoteket i Kolding, 
hvor de også forankres i det konkrete arbejde på apoteket. 

Produktionen af Info-nyt tager to arbejdsdage. 
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Apotekets Info-nyt er 
”førstehjælp i hverdagen”

vigtigt filter for den store mængde information, 
apoteket skal tage stilling til i en hverdag, hvor læ-
gemidler udgår, præparater skifter navn, og lovgiv-
ningen altid er i bevægelse. Helga Jessen erklærer 
sig enig og forklarer, at den store mængde informa-
tion er hele eksistensgrundlaget for Apotekets Info-
nyt.

”Efter at der er kommet mere IT i vores hverdag, 
bliver vi jo bombarderet med information. Man skal 
vælge ud med hård hånd, for det gælder om at fin-
de essensen. Det er rigtig vigtigt at finde ud af, hvad 
er need to know, og hvad er nice to know i en travl 
hverdag. Det kan Info-nyt hjælpe med,” siger hun. 

Essensen og opbyg-
ningen har vist sig at 
holde relevans i over 20 
år. Info-nyt har uden tvivl 
dækket et behov og gør 
det stadig – hvis ikke 
mere end nogensinde på 
grund af den store infor-
mationsstrøm.”

”

Apoteker Ulrik Hostrup Larsen

Arvtager. Efter at have stået for Apotekets Info-nyt i over 20 år 
giver Helga Jessen (th.) stafetten videre til sønnen Ulrik Hostrup 
Larsen (tv.) og farmaceut på hans apotek Maja Susic.

>
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Den hårde udvælgelse af information er nu op til 
farmaceut Maja Susic, der skal gå i Helga Jessens 
fodspor og hver 14. dag samle de vigtigste nyheder 
fra apotekssektoren til sine kollegaer i hele landet. 
Og farmaceuten har måttet sande, at det ikke er en 
nem opgave.

”Apotekets Info-nyt har altid været en kilde til 
faglige informationer for mig. Så da Ulrik i decem-
ber sidste år foreslog, at vi bød på opgaven, tænkte 
jeg, at det var en spændende udfordring. Og det har 
det virkelig vist sig at være – men også en svær en. 
Det sværeste er at få kogt al informationen ned til 
de 5-6 sider, vi har sat som maksimum. Jeg synes jo, 
der er så meget vigtigt at fortælle,” siger Maja Susic. 

Hverdagens opslagsværk 

De to farmaceuter er enige om, at det vigtigste ved 
Apotekets Info-nyt er, at man kan bruge informatio-
nerne aktivt i hverdagen. Derfor er det essentielt, at 
nyhedsbrevet bliver produceret lokalt på et apotek 
frem for centralt af Apotekerforeningen.

”Det er så vigtigt, at informationerne i Info-nyt er 

direkte brugbare, når man står bag skranken. Vi er 
nødt til at forholde os til sager, som borgerne er op-
tagede af. Eksempelvis er forskerne stadig uenige 
om, hvor mange mikrogram D-vitamin man bør ta-
ge. Det skal vi forholde os objektivt og kildekritisk 
til. Men vi skal alligevel kunne rådgive kunderne, 
når de kommer og spørger til det – for det gør de 
jo,” siger Helga Jessen.

Maja Susic stemmer i og fortæller, at forankringen 
i hverdagen er et vigtigt pejlemærke for hende – no-
get, hun vil lægge endnu større vægt på end sin for-
gænger. 

”Jeg kan godt lide at give mine erfaringer videre. 
Jeg har nok lidt flere tips fra hverdagen med i ny-
hedsbrevet, end Helga havde. Det skal selvfølgelig 
ikke blive personligt, for det er jo et fagligt nyheds-
brev. Men jeg har hele tiden Info-nyt i baghovedet i 
min hverdag. Både når jeg står i skranken, og når 
jeg læser information rundt omkring. Jeg tænker 
hele tiden ’er der noget her, jeg kan give videre?’ Så 
det er faktisk næsten en 24/7-opgave,” griner hun. 

For Ulrik Hostrup Larsen er forankringen i hver-

Erfaringsdeling. Maja Susic har hele tiden Info-Nyt i baghovedet i sit daglige arbejde på apoteket, og 
hun har planer om at skrue lidt op for tips og erfaringsdeling i nyhedsbrevet.
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1996: Helga Jessen er ansat som informationsansvarlig far-
maceut på Odense Bolbro Apotek. Her får hun idéen til et in-
ternt nyhedsbrev, hvor hun samler de vigtigste nyheder om 
medicin, lovgivning og apotekssektoren til sine kollegaer. 

1999: Nyhedsbrevet er en fast del af hverdagen på Odense 
Bolbro Apotek. Apoteker Lars Clemmensen får idéen til at 
udbrede nyhedsbrevet til andre apoteker. Derfor søger apo-
teket støtte fra Apotekerfonden og igangsætter en forsøgs-
ordning med en række apoteker på Fyn. Forsøget bliver en 
succes, og ordningen bliver udbredt til resten af landets 
apoteker som et gratis nyhedsbrev under navnet Bolbro     
Info-nyt. Helga Jessen står fortsat for produktionen, og ny-

hedsbrevet bliver gradvist en fast bestanddel af hverdagen 
på de fleste apoteker. 

2016: Helga Jessen får nyt job på Horsens Svane Apotek. 
Arbejdet med nyhedsbrevet tager hun med sig, og det skif-
ter herefter navn til Apotekets Info-nyt.

1. januar 2019: Helga Jessen går på pension. Nyhedsbre-
vet bliver sendt i udbud af Danmarks Apotekerforening og 
vundet af Ulve Apoteket i Kolding, hvor Ulrik Hostrup Larsen 
er apoteker. Nyhedsbrevet skal fremover produceres af apo-
tekets farmaceut Maja Susic.

dagen også vigtig. Han ser Apo-
tekets Info-nyt som en hånds-
rækning til apotekerne, der kan 
hjælpe med at udvælge hvilken 
information, der skal præsente-
res på morgenmøder og drøftes 
i personalegruppen. 

”Info-nyt klæder apotekerne 
på til at klare vanskelige situati-
oner i hverdagen. Nyhedsbre-
vet kan hjælpe med at huske 
vigtige informationer, der er 
nødvendige for at få hverdagen 
til at hænge sammen. Det er 
hverdagens opslagsværk,” siger 
apotekeren. 

Et hjertebarn, der vokser

Ulrik Hostrup Larsen lægger stor vægt på, at Maja 
Susic får lov at sætte sit personlige præg på nyheds-
brevet ud fra sine erfaringer fra hverdagen. Samtidig 
fortæller han, at nyhedsbrevet kommer til at bevare 
mange af de grundsten, hans mor har lagt.

”Det er vigtigt for os, at der er visse ting, vi skal 
videreføre – alt det, man forbinder med Info-nyt. 
Det gælder både det høje niveau af aktuel informa-
tion og muligheden for at klippe-klistre. Det skal 
fortsat være et redigerbart materiale, som den enkel-
te kan tilpasse til sin egen hverdag. Og så skal det 
naturligvis fortsat være et objektivt og nøgternt ny-

hedsbrev; et troværdigt me-
die,” siger apotekeren. 

Derudover vil Ulrik Hostrup 
Larsen sammen med Maja Su-
sic udvikle nyhedsbrevet, bl.a. 
i retning af et mere overskue-
ligt layout. 

Samtidig betoner apoteke-
ren, at udviklingen af Info-nyt 
hænger uløseligt sammen med 
udviklingen i apotekssektoren 
generelt:

”Nu, hvor vi skal til at være 
behandlerfarmaceuter, kan der 
komme nogle ændringer, fx 
nyheder om lovgivning i for-
bindelse med journalføring 

m.m. Vi er nødt til hele tiden at tilpasse indholdet 
til den konkrete hverdag på apoteket. Så udviklin-
gen af Info-nyt bliver et samspil mellem hverdagen, 
lovgivningen og Majas vision,” slår Ulrik Hostrup 
Larsen fast.

Maja Susic nikker og tilføjer afslutningsvis:
”Info-nyt skal være en slags førstehjælp i hverda-

gen. Nu skal jeg først finde mig selv i opgaven. Og 
så kommer fremtiden til at bestemme, hvordan In-
fo-nyt kommer til at udvikle sig. Det er et hjerte-
barn, der vokser og tilpasser sig den virkelighed, der 
kommer.” n

Info-nyt klæder 
apotekerne på til at klare 
vanskelige situationer i 
hverdagen. Nyhedsbrevet 
kan hjælpe med at huske 
vigtige informationer, der 
er nødvendige for at få 
hverdagen til at hænge 
sammen. Det er hver-
dagens opslagsværk.”

”

Apoteker Ulrik Hostrup Larsen

Historien bag Apotekets Info-nyt
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Sæt fokus på HPV-vaccinen
I uge 25 (17.-23. juni 2019) samarbejder Danmarks 
Apotekerforening og Kræftens Bekæmpelse om at 
sætte fokus på HPV-vaccination i Region Sjælland, 
hvor tilslutningen til vaccinen ligger under lands-
gennemsnittet. Formålet er at oplyse om HPV-vacci-
nen og dens fordele. 

Apotekerforeningen opfordrer alle apoteker i Regi-
on Sjælland til at deltage i projektet. Der er mulig-
hed for, at apoteket kan samarbejde med en lokal-
forening under Kræftens Bekæmpelse om at afholde 
et arrangement om HPV-vaccinen. Det kan f.eks. 
være en stand på apoteket eller et informationsmø-
de, hvor frivillige fra Kræftens Bekæmpelse og even-
tuelt en frivillig læge vil være til stede for at gå i 
dialog med forældre og svare på spørgsmål om HPV-
vaccination. 

Netop sådan en informationsaften afholdt de på 
Ringsted Apotek i september sidste år med stor suc-
ces. Mange mødte op for at blive klogere på vacci-
nen, og apoteket oplevede at møde borgerne på en 
anden måde, end når de rådgiver dem hen over 
skranken til daglig. 

”Vi havde en rigtig god informationsaften om 

HPV-vaccinen. Den blev startskuddet til et øget 
samarbejde med de lokale patientforeninger – både 
Kræftens Bekæmpelse, men også Prostataforeningen 
og Diabetesforeningen. Nu har vi et langt stærkere 
forhold til patientforeningerne og et dybere kend-
skab til deres arbejde, hvilket er en fordel for apote-
kets dagligdag. Jeg kan kun anbefale mine kollegaer 
at deltage i projektet,” siger Jørgen Moestrup, apo-
teker på Ringsted Apotek. 

Apotekets fokus på HPV-vaccinen har til formål at 
støtte op om informationsindsatsen ”Stop HPV –
bliv vaccineret”, der er et samarbejde mellem Kræf-
tens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen og Lægefor-
eningen. Indsatsen skal forebygge forskellige kræft-
former, der kan skyldes HPV, ved at øge tilslutnin-
gen til vaccinen. 

Drengene kommer med

Siden 2009 har HPV-vaccination været en del af det 
gratis børnevaccinationsprogram for piger. Fra 1. ju-
li 2019 bliver vaccinen også en del af vaccinations-
programmet for drenge, hvilket ifølge Kræftens Be-
kæmpelse er endnu en god grund til at sætte fokus 
på vaccinen.

”Mange forældre vil gerne tale med sundhedspro-
fessionelle for at få svar på deres spørgs-

mål om HPV-vaccination. Samarbej-
det giver en unik mulighed for at 

imødekomme dette behov og gi-
ver mulighed for gode dialoger. 
Nu hvor drengene kommer med, 
er der også behov for at svare på 
spørgsmål om, hvorfor vaccinen 
anbefales til drenge,” siger Louise 

Hougaard Jakobsen, seniorprojekt-
leder hos Kræftens Bekæmpelse.
Hvis apoteket ønsker at være med 

til at sætte fokus på HPV-vaccinen, 
kan man kontakte projektmedarbejder 
i Kræftens Bekæmpelse Christina Hil-
ding Rasmussen på chr@cancer.dk. n
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Høfeberen hærger, og det betyder 
masser af løbende næser og røde 
øjne hos apotekets kunder. Det er 
dog langt fra alle, der vælger at sø-
ge hjælp. Mange affinder sig med 
høfebergenerne og trøster sig ved 
tanken om, at det går over igen, 
når pollensæsonen er slut. 

Men man skal ikke finde sig i at 
have det halvskidt på grund af hø-
feber, lyder budskabet i forårets an-
den sundhedsfaglige kampagne fra 
apoteket. Kampagnen, der er lavet 
i samarbejde med Astma-Allergi 
Danmark, kører i hele maj og har 
igen figuren Karsten som omdrej-
ningspunkt. I årets første kampag-
ne måtte han igennem forkølelsens 
fem faser, mens han denne gang 
har fået høfeber.

Borgerne kan møde Karsten på 
apoteket, hvor han optræder på 

bl.a. plakater, foldere og spots på 
apotekets infoskærme. Han er også 
med i små videoer i bannerannon-
cer og på Facebook, ligesom kam-
pagnen omtales i bl.a. Helse og lo-
kalaviser.

Sundhedsfaglig direktør i Dan-
marks Apotekerforening, Birthe 
Søndergaard, håber, at mange apo-
teker bakker op om kampagnen.

”Håndkøbslægemidler spiller en 
stor rolle i behandling af høfeber. 
Vi skal vise borgerne, hvorfor de 
skal købe deres høfebermedicin på 
apoteket i stedet for i supermarke-
det. På apoteket får de faglig råd-
givning vedr. både behandling og 
egenomsorg,” siger Birthe Sønder-
gaard.

Se mere på Apoteket.dk/prosit

Sundhedskampagne i maj: 

Karsten har fået høfeber

Vi skal vise 
borgerne, hvorfor 
de skal købe deres 
høfebermedicin på 
apoteket i stedet for 
i supermarkedet.”

”
Birthe Søndergaard



26 FARMACI 05 | MAJ 2019 | NAVNESTOF

Grafisk produktion
Layout: Esben Bregninge Design
Tryk: Rosendahls Tryk

Redaktion
Ansv. redaktør: Lene Lund Hansen 
Journalist og redaktionssekretær: 
Trine Ganer 
Journalister: 
Jesper Benzon Jørgsholm
Louise Dissing Schiøtt 
 
Farmaci modtager gerne  
debatindlæg fra apotekere 
Indlæg kan max fylde 1.700 tegn 
og skal sendes til farmaci@apote-
kerforeningen.dk.

Annoncesalg
Rosendahls Mediaservice
Jette Sterndorff-Jessen
Tlf.: 7610 1147
E-mails jsj@rosendahls.dk

Medlem af

Kontrolleret af

Kontrolleret oplag 1.266 i perioden 
1. august 2015 - 30. juni 2016
ISSN 0903-9198

FARMACI nr. 6 – 2019
udkommer
den 7. juni 2019
www.farmaci.dk 

FARMACI 5 – 2019

ARCHIV FOR PHARMACI OG CHEMI
165. bind – 176. årgang – Nr. 5
Udgivet den 3. maj 2019
af Danmarks Apotekerforening

FARMACI
Danmarks Apotekerforening
Bredgade 54
1260 København K
Tlf.: 33 76 76 00
Fax: 33 76 76 99
E-mail: farmaci@apotekerforeningen.dk

Forside:  
Mikkel Henssel 541 Printedmatter 4

57 

Rosendahls

Navnestof  

Apoteksovertagelse

Hurup Apotek: Apoteker Laia Ribera-Jäger 
den 1. juli 2019.

Apoteksflytninger

Farsø Apotek er pr. 15. april 2019 flyttet til 
 ny adresse: Torvet 8, 9640 Farsø.

Dødsfald

Apoteker Jens Carl Lund, tidligere Struer Apotek,   
er død den 29. marts 2019. 

Fødselsdage

60 år

7. maj 2019: Lene Bjerring Damgaard, 
Køge Boholte Apotek
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PHARMAFORSIKRING 
GENERALFORSAMLING 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 4. juni 2019

Kl. 09.00 i Danmarks Apotekerforenings lokaler med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Fastsættelse af eventuelt kontingent

6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne

7. Indkomne forslag

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af revisor og evt. suppleant hertil

10. Eventuelt

I henhold til foreningens vedtægter er de mødeberettigede            

(og dermed stemmeberettigede) ved generalforsamlingen                 

følgende personer:

”Enhver person, der er uddannet som:

- cand.pharm. (herunder apotekere)

- exam.pharm.

- humanbiolog

- anden lægemiddelfaglig akademisk uddannelse

- studerende af ovennævnte fag”

Hertil kommer: 
”Personer med anden uddannelsesbaggrund og som er fastansat i:

- Pharmadanmark

- Danmarks Apotekerforening

-  Selskaber ejet af Pharmadanmark og/eller Danmarks Apoteker-

forening.

En forudsætning for medlemsskab er tillige, at de pågældende 

personer har tegnet forsikringer i Tryg A/S efter Pharmaforsikrings 

anvisninger herom (p.t. Tryg Familie plus yderligere en type forsikring 

og eller erhvervsforsikring).

Bestyrelsen udgøres p.t. af farmaceuterne Gerd Askaa, Henriette 

Sidenius og Dorthe Seitzberg samt apotekerne Niels Kristensen, Jakob 

Tjelum og Poul Schjøtz Nissen. Endvidere viceadministrerende direktør 

Dan Rosenberg Asmussen fra Danmarks Apotekerforening samt 

direktør Susie Stærk Ekstrand fra Pharmadanmark.

Tilmelding senest 
tirsdag den 21. maj 2019 
til Julie Strægaard på 
E-mail js@pharmadanmark.dk.

Med venlig hilsen

Henriette Sidenius

Formand

I april offentliggjorde Lægemid-
delstyrelsen en rapport om indbe-
retninger om formodede bivirk-
ninger ved medicinsk cannabis 
for 2018. Af rapporten fremgår 
det, at styrelsen blandt andet har 
fået indberetninger om svimmel-
hed, kvalme og koncentrationsbe-
svær.

Lægemiddelstyrelsen har i 2018 
modtaget i alt 21 indberetninger 
om formodede bivirkninger ved 
de cannabisprodukter, som er om-

fattet af forsøgsordningen. Fem 
indberetninger vedrører formode-
de alvorlige bivirkninger, mens 16 
indberetninger vedrører formode-
de ikke-alvorlige bivirkninger.

Størstedelen er kendte bivirk-
ninger, der er beskrevet i læge-
midlernes produktresumeer. Læ-
gemiddelstyrelsen vurderer, at der 
er en mulig sammenhæng mellem 
cannabisprodukterne og disse bi-
virkninger. For andre af de indbe-
rettede bivirkninger anses det for 

mindre sandsynligt, at der er en 
sammenhæng. Indberetningerne 
af formodede bivirkninger har ik-
ke givet Lægemiddelstyrelsen an-
ledning til at iværksætte nogen 
foranstaltninger for at minimere 
risikoen ved produkterne.

I alt 1384 borgere fik 
medicinsk cannabis i 
2018. Det viser en ny 
opgørelse fra Sundheds-
datastyrelsen. 

Formodede bivirkninger af 
medicinsk cannabis opgjort for 2018
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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


