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Kunderådgivning kan ses som en 
rundkørsel – og det er den apotek
sansattes opgave at finde ud af, 
hvilken vej der er den rette ud af 
rundkørslen i den konkrete råd
givningssituation. Det er budska
bet i en række nye rådgivnings
film fra Apotekerforeningen, der 
skal hjælpe apotekerne med at ar
bejde målrettet mod en kundetil
passet rådgivning af høj faglig 
kvalitet. 

I efteråret 2018 blev der foreta
get en revision af Sektorkrav til 
rådgivning. Her blev blandt andet 
visitation til medicin og compli
ancesamtale tilføjet til rådgiv
ningsmodellen. Det er denne re
vision, de nye rådgivningsfilm 
følger op på. 

Sektorkrav til rådgivning blev 
lanceret i 2011 og har siden dan
net fundamentet for den personli

ge og faglige rådgivning af borger
ne på apoteket. Sektorkrav til råd
givning er udviklet i samarbejde 
med Pharmakon.  

De nye rådgivningsfilm behand
ler forskellige emner, eksempelvis 
de gode spørgsmål i rådgivningssi
tuationen, værktøjerne SVAMP og 
SMART samt metoder til at arbej

de struktureret med rådgivning på 
det enkelte apotek. Filmene kan 
ses i sammenhæng eller enkeltvis 
og bruges eksempelvis til at få 
genopfrisket de forskellige emner 
eller som udgangspunkt for dis
kussion blandt personalet på apo
teket. Rådgivningsfilmene er til
gængelige på Medlemsnettet.

Nye film om apotekets rådgivning

Ledelse for Apovac udpeget

Formand og direktør for Apovac 
er nu fundet. Og det bliver to er
farne herrer, der skal stå i spid
sen for apotekernes vaccinati
onsselskab. 

Kristian 
Johnsen, der 
kommer fra en 
stilling som 
faglig direktør i 
Diabetesfor
eningen og før 
det vicedirektør i Region Hoved
staden, er ny direktør i Apovac.

Kim Høgh er 
udpeget som for
mand for Apo
vacs bestyrelse. 
Han har bred er
faring fra direk
tørposter i bl.a. 
Hørsholm Kommune, Region 
Hovedstaden, Børnehjertefon
den og Hjerteforeningen.

Kim Høgh og Kristian Johnsen 
har arbejdet sammen om flere 
projekter i Region Hovedstaden, 
og de glæder sig til arbejdet med 

at få Apovac op at stå sammen 
med bestyrelsen og de mange 
apotekere, der har meldt sig un
der vaccinationsfanerne.

”Det er en vigtig sundhedspo
litisk opgave at få løftet vaccina
tionsraten. Her kan apotekerne 
virkelig være med til at gøre en 
forskel i kraft af tilgængelighed 
og høj faglighed. Samtidig skal 
der gerne være økonomi i det for 
apotekerne. Det bliver en spæn
dende opgave,” siger bestyrelses
formand Kim Høgh. 


