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Terrassehuse i Le Broc, Nice

Le Broc er en lille sydfransk landsby, som ligger ca. 25 km. fra Nice, 35 minutters kørsel fra Italien og 
ca. 1 times kørsel fra ISOLA 2000, som er et meget kendt og brugt skisportscenter.  Terrassehusene 
er bygget af danske håndværkere og helårsisoleret.

Terrassehus nr. 17 
Huset er på ca. 76m2 i 2 plan med en stue og køkken nederst. Der er komfur med ovn, emhætte, 
køleskab med fryser og opvaskemaskine. Der er fladskærms TV med danske kanaler og stereoradio 
med CD-afspiller. På 1.sal er der 2 soveværelser med fransk altan. Badeværelse med bruser og va-
skemaskine. Separat toilet. Barneseng og høj stol. Mulighed for ekstra opredning på weekendsenge. 
Der må maksimalt være 6 personer. Udenfor er der en stor terrasse med markise og havemøbler. 
Terrassehus nr. 23 er i 1 plan med stue og 2 soveværelser.  Ellers er alt det samme som i hus nr. 1.

Priser pr. uge (lørdag-lørdag) Ugerne 43-21  kr. 2.500,- pr. uge + slutrengøring

Er du interesseret i at leje ovennævnte terrassehuse, kan dette ske ved at sende en ansøgning som 
ovenstående.
  Fra uge 22 (2020) foretages der lodtrækning for sommersæsonen, som bliver annonceret i begyn-
delsen af år 2020

Villa Capella, Lucca, Toscana

Lejligheden ligger på 1. sal i et kloster, som indvendigt er totalt istandsat og ligger i en pragtfuld na-
tur omgivet af olivenlunde.
Lejligheden er på 128 m2 i 2 etager med plads til 6 personer. 2 badeværelser, 3 soveværelser og inte-
greret køkken/stue. Huset er helårsisoleret og med klimaanlæg.  Der forefindes TV, stereoradio med 
CD-afspiller, børneudstyr. Komfur med ovn, køleskab med fryser, opvaskemaskine og vaskemaskine.

Priser pr. uge (lørdag-lørdag): Ugerne 43-21  kr. 3.500,- pr. uge + slutrengøring  
   +leje af sengelinned

Er du interesseret i at leje ovennævnte lejlighed, kan dette ske som ovenstående.
  Fra uge 22 (2020) foretages der lodtrækning for sommersæsonen, som bliver annonceret i begyn-
delsen af 2020.

 
Bornholm

Huset ligger i Svaneke med en enestående udsigt over byen og Østersøen. Der er gåafstand til Sva-
neke by og klippebadestrand. Huset er i 2 plan, i alt ca. 105 m2 med 4 soveværelser til i alt 9 perso-
ner. I stueetagen er der alrum med brændeovn (åbent køkken og spise/opholdsstue) med 2 udgange 
til terrassen, 2 soveværelser og badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler.
På 1. sal er der 2 værelser, opholdsstue med sovesofa og toilet.

Priser pr. uge (lørdag-lørdag): Ugerne 43-21  kr. 3.000,- pr. uge + slutrengøring

Fra uge 22 (2020) foretages der lodtrækning for sommersæsonen, som bliver annonceret i begyn-
delsen af år 2020. Henvendelse se ovenstående. 

FERIEBOLIGER

Yderligere oplysninger kan fås hos Jette Schmidt Hansen på e-mail: jh@pharmadanmark.dk eller telefonisk 3946 3613.

PHARMAFORSIKRING - FORSIKRINGSFORENINGEN FOR MEDLEMMER AF 
PHARMADANMARK OG DANMARKS APOTEKERFORENING

Er du Tryg familie kunde, d.v.s. er du registreret som ”Farmaceut Familie” kunde, Pharma 12 eller 20, Pharma Plus eller 
med i apotekernes erhvervsordning i forsikringsselskabet Tryg samt medlem af Pharmadanmark eller Danmarks Apoteker-
forening, kan du leje nedennævnte ferieboliger. Opfylder du ikke disse krav, vil din ansøgning ikke blive behandlet.
Vi skal gøre opmærksom på, at alle vores ferieboliger er røgfri og husdyr må ikke medbringes.

Hovden, Norge

Hytten ligger 290 km. fra Oslo 
og 215 km. fra Kristianssand. Det 
er områdets største skisportscen-
ter med både alpint og langrend. 
I byen er der et stort badeland 
med både indendørs og uden-
dørs opvarmet pool og en meget 
lækker spaafdeling.

Hytten er på 88m2 og indeholder 
en stor opholdsstue med pejs 
og 4 soveværelser. Der er plads 
til 8-10 personer. Køkkenet er 
forsynet med elkomfur/ovn, 
mikroovn, køleskab, stor fryser 
og opvaskemaskine. Der er ba-
deværelse med vaskemaskine og 
tørretumbler.
Der findes TV med danske 
kanaler, DVD og radio med CD-
afspiller.

Priser pr. uge (lørdag-lørdag)

Ugerne 40-51 og 2-5  
kr. 2.700,- pr. uge 
+ slutrengøring

Ugerne 52-1 og 6-17  
kr. 3.400,- pr. uge 
+ slutrengøring

Udlejning vil ske efter lodtræk-
ning. Deltagelse i lodtrækningen 
kan ske ved at sende en ansøg-
ning via Pharmaforsikrings hjem-
meside www.pharmaforsikring.
dk  under booking. Ansøgningen 
skal være foreningen i hænde 
senest fredag den 30. august 
2019.

Vær opmærksom på, at alle 
vindere får besked via mail i uge 
37/38. Ansøgere, som ikke har 
vundet, får mail i uge 39/40.

Se billeder af boligerne på Pharmaforsikrings hjemmeside www.pharmaforsikring.dk.

Uden lodtrækning kan nedennævnte huse lejes:

Se billeder af alle ferieboligerne på vores hjemmeside www.pharmaforsikring.dk
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Autorisation som behandlerfarmaceut 
– et stort skridt i den rigtige retning 

Vi gjorde det! Selvom det kun er godt et halvt år siden, Folketinget med stort flertal 
vedtog loven om behandlerfarmaceuter, er ordningen nu i brug på samtlige af landets 
apoteker. 
 
Det er en imponerende bedrift, at vi som sektor på rekordtid har kunnet ruste os til 
denne opgave: Bekendtgørelsen kom i marts, og da loven trådte i kraft 1. juli, var 414 
farmaceuter uddannet som behandlerfarmaceuter. Samtidig var apotekernes medarbej-
dere klædt på til at løfte opgaven. 
 
Jeg ved, at det har krævet en kæmpestor indsats for jer apotekere at få puslespillet til at 
gå op og finde plads i skemaet til at sende jeres farmaceuter på kursus. Herfra skal lyde 
en stor tak for jeres opbakning til ordningen og for at sikre, at det kunne lade sig gøre. 
 
At apotekerne nu kan tilbyde genordination er af vital betydning for at 
kunne aflaste de hårdt belastede medarbejdere på akuttelefonen. De be-
høver ikke længere bruge tid og kræfter på at genordinere medicin til 
kronikere eller p-pillebrugere, som har glemt at forny deres recept. 
 
Og nok så vigtigt: Vi gør det lidt nemmere at være medicinbruger.
 
Som man kan læse i dette nummer af Farmaci, viser en rundringning til 
en række apoteker, at borgerne har taget godt imod ordningen. De er ge-
nerelt meget tilfredse med, at apoteket løser deres problem med en ud-
løben recept. Dog har enkelte misforstået det og troet, at apotekerne har 
fået generel ordinationsret. Den misforståelse var vi forberedte på, og 
kommunikationsindsatsen fra apotekernes og myndighedernes side har 
da også forsøgt at tage højde for dette.  
 
Med vores nye mulighed for at genordinere visse typer lægemidler til visse typer pa-
tienter tager vi et stort skridt i hele den opgaveglidning, som er i gang i sundhedssek-
toren. Det handler både om at aflaste de steder, hvor der er mest pres på, og det hand-
ler om at udnytte de faglige kompetencer, som er til stede i det nære sundhedsvæsen. 
 
Apotekerne er et oplagt sted at placere opgaver og services relateret til forebyggelse og 
brug af lægemidler. Med behandlerfarmaceutordningen viser vi, at kan både kan og vil 
– og at der er et potentiale, som kan udnyttes endnu mere. 
 
Potentialet er der, fordi de danske apoteker har en central placering i sundhedsvæsenet 
og i borgernes bevidsthed. Der er en stærk tillid til apotekernes professionalisme, og 
borgerne føler sig trygge ved den rådgivning, de får. Dette tillidsforhold har vi bygget 
op over mange hundrede år, og med den nye autorisation bliver relationen bare end-
nu stærkere.

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

Det er en 

imponerende 

bedrift, at vi som 

sektor på rekord

tid har kunnet 

ruste os til denne 

opgave.

”
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Konkurrencefordel. 
Blodtryksmålingen 

på Korsør Apotek skal 
bidrage til, at apoteket 

skiller sig ud i forhold 
til konkurrenterne, 

fortæller apotekeren.

Lige nu afprøver flere apoteker landet over et 

støtteværktøj, der skal hjælpe til at få sundheds

ydelserne ud over skranken. I Korsør arbejder 

man strategisk på at tilbyde blodtryksmåling. De 

første erfaringer er positive. 

Tekst: Trine Ganer 

Foto: Magnus Klitten

orsør Apotek ligner sig selv, som det lig-
ger der på hjørnet i et klassisk hvidkal-
ket hus med store vinduer ud mod gå-
gaden. Og ved første øjekast vil ingen 
sikkert lægge mærke til, at apoteket er i 

gang med at flytte sig. Ikke i fysisk forstand, men strate-
gisk. Når man kigger nærmere efter, afslører skiltet på for-
tovet udenfor dog, at her er noget nyt på færde. ”Få målt 
dit blodtryk på apoteket” og ”Kender du dit blodtryk?” står 
der, og indenfor i kunderummet står et bord med blod-
tryksmåler og informationsmaterialer.

Det er de to farmaceuter Rasmus Nyholm og Marie Poul-
sen, der de sidste par måneder har brugt tid på at gøre apo-
teket klar til opgaven. Umiddelbart kan man måske tænke: 
hvor svært kan det være? Men når man tager en beslutning 
om at levere en sundhedsydelse og i arbejdet bruger et 
australsk støtteværktøj, som Pharmakon har bearbejdet, så 
det passer på et dansk apotek, er der mere i det end at lave 
procedurer, manualer og uddanne personale.

Handler om mentalitet

Et grundigt, strategisk forarbejde er afgørende, hvis man vil 
i mål med opgaven. Det siger Charlotte Rossing, der er ud-
viklingschef på Pharmakon, og som har været involveret i 
bearbejdningen af det australske materiale.

”En del af processen går ud på, at man skal reflektere 
over, hvilken type apotek man er. Det handler om mentali-
tet. Hvis du for eksempel er et klassisk apotek (se boks på 

Strategisk fokus på sundhedsydelser:

Blodtryksmåling 
på Korsør Apotek

Blodtryksmåling  
på Korsør Apotek

YDELSEN: Består af en blodtryksmåling og efterføl
gende rådgivningssamtale.

MÅLGRUPPE: Målgruppen er kunder, der tager blod
trykssænkende medicin og andre.

PERSONALE: De to farmaceuter foretager målinger 
til at starte med. Der er en plan for, at flere af medar
bejderne skal uddannes.

MÅL: 10 målinger den første måned og 50 målinger 
inden årets udgang.

MATERIALER: Der er udarbejdet en procedure, en 
mappe med læsemateriale og et skema for, hvad med
arbejderne skal igennem for at kunne måle blodtryk. 

MARKEDSFØRING: Apoteket informerer på hjem
meside, Facebook og skaber opmærksomhed på bl.a. 
skilte. Tilbød ydelsen gratis den første dag. 

K
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Jeg er måske ikke den fagligt stærkeste her på 

stedet. Det er ikke min rolle som apoteker. Men jeg vil 

gerne sætte noget i gang. Vi er i konkurrence med fem 

apoteker i Slagelse. Hvis vi skal have kunderne til at 

komme hos os, er vi nødt til at differentiere os.”

APOTEKER PEDER HARBOE, KORSØR APOTEK
   

”
>

side 11, red.), og du gerne vil levere sundhedsydel-
ser, så skal du arbejde med dit mindset. Værktøjet 
hjælper i den proces,” siger Charlotte Rossing.

Og det er netop de refleksioner, som de har været 
i gang med på Korsør Apotek, fortæller Rasmus Ny-
holm. Efter at have deltaget i en temadag hos Apo-
tekerforeningen om strategisk fokus på sundheds-
ydelser takkede apoteket ja til et forløb, hvor mate-
rialet afprøves i praksis. De har fået hjælp af kreds-
konsulent fra Apotekerforeningen Lena Skov 
Andersen, der indtil videre har holdt to møder med 
farmaceuterne, hvor hun har guidet dem gennem 
den foreløbige proces. 

Indledningsvis fik de talt sig frem til, at Korsør 
Apotek i dag nok kan betegnes som et netværksapo-
tek (jf. boks), da man gennem tiden jævnligt har ar-
bejdet sammen med andre apoteker. Og så har de 
overvejet, hvordan kunderne opfatter dem, fortæl-
ler Rasmus Nyholm.

”Det har været spændende at prøve at kigge på os 
selv med kundernes øjne. Hvordan ser de os? Vi vil 
gerne være lægemiddeleksperter, vi er hjælpsomme 
og giver os tid til kunderne. Der er en tillid, som vi 
kan udnytte – noget, som vi kan blive mere bevid-
ste om og bygge videre på og brande os på.” 

Tændt på en ny ydelse

De andre apoteker, der afprøver støtteværktøjet, har 
alle sat fokus på medicinsamtaler, men i Korsør hav-
de de lyst til at prøve noget andet. 

”Vi har været gået lidt død i medicinsamtalerne 
og havde lyst til at prøve noget nyt. Vi ser et stort 
potentiale i blodtryksmåling på apoteket, fordi mål-
gruppen er stor, og målingen er en relativt enkel 
måde at få et fingerpeg på. Det er fagligt interes-
sant,” siger Marie Poulsen.

Indtil videre er det er hende og Rasmus Nyholm, 
der måler blodtryk, men der er lagt en plan for ud-
dannelse af flere kollegaer. Borgere betaler selv for 
ydelsen, der består af en blodtryksmåling og efter-
følgende rådgivningssamtale. For at få sat fokus på 
ydelsen er den gratis den første dag. 

Skal være rentabelt

Og netop det økonomiske aspekt er, ifølge Charlotte 
Rossing, et centralt element i det strategiske arbejde 
med sundhedsydelser. 

”Man kan ikke tilbyde sundhedsydelser på et apo-
tek, hvis det ikke er rentabelt. Det betyder ikke, at 
man skal regne med, at det giver overskud fra dag 
ét. Ligesom al anden udvikling af din forretning ta-
ger det tid. Sundhedsfremmeapoteket ser sin indtje-
ning på en anden måde. Det hjælper værktøjet med 
til,” siger hun.

Apotekeren skal bakke op

Klare og realistiske målsætninger er et andet vigtigt 
element i arbejdet. Og så skal man følge op. Værk-
tøjet hjælper i gang, men det kræver fortsat arbejde 
– og så er det afgørende, at apotekeren bakker op, 
understreger Charlotte Rossing.

”Man kan godt uddelegere opgaven til medarbej-
derne, men apotekeren skal bakke op og vise inter-
esse, hvis man skal lykkes på den lange bane. Man 
kan ikke blive et sundhedsfremmeapotek, hvis apo-
tekeren ikke involverer sig,” siger hun.

Det er apotekeren i Korsør, Peder Harboe, bevidst 
om.

”Jeg er måske ikke den fagligt stærkeste her på ste-
det. Det er ikke min rolle som apoteker. Men jeg vil 
gerne sætte noget i gang. Vi er i konkurrence med 
fem apoteker i Slagelse. Hvis vi skal have kunderne 
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Fordelene ved automatisering er enorme. 
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Vil du også i gang?
Materialet til strategisk fokus på sundhedsydelser lig
ger på medlemsnettet. Kontakt evt. din kredskonsu
lent, hvis du vil have hjælp til at komme i gang.

til at komme hos os, er vi nødt til at differentiere 
os,” siger Peder Harboe.

Tiltrække gode medarbejdere

For ham handler satsningen på sundhedsydelser og-
så om at kunne tiltrække gode medarbejdere.

”Det skal være interessant at være her. De færreste 
har uddannet sig til farmaceut alene for at stå i 
skranken og diskutere prisen på p-piller,” siger han.

Og det er da også noget, som de to farmaceuter 
lægger vægt på. 

”Jeg synes, at det er lærerigt og sjovt at arbejde på 
den her måde. Det har givet noget motivation in-
ternt. Og det handler ikke bare om blodtryksmå-
ling. Det er en tankegang, som vi kan overføre på 
andre sundhedsydelser også. For eksempel rygeaf-
vænning, som vi allerede tilbyder, og også i forhold 
til at få mere fokus på medicinsamtalerne. Nu ved 
vi, hvad vi skal i gennem,” siger Rasmus Nyholm.

Lige nu er farmaceuternes opmærksomhed dog på 
at komme i mål med blodtryksmålingen. Den første 
dag gik det godt. Her tog ti kunder imod det gratis 

tilbud. De ved godt, at det bliver sværere, når der 
skal betales for det. Målet er 50 betalende kunder 
inden årets udgang.

”Vi ved godt, at det ikke bliver nemt. Vi skal have 
folk til at betale for noget, de kan få gratis hos læ-
gen. Hos os kan de til gengæld komme lige ind fra 
gaden og få det gjort. Vi skal have gjort folk op-
mærksomme på muligheden og så gøre os nogle er-
faringer med, hvordan vi visiterer til ydelsen,” siger 
Marie Poulsen.

I begyndelsen af næste år besøger Farmaci Korsør 
Apotek igen for at høre, hvordan det er gået med blod-
tryksmålingen og det strategiske forløb. n

Medarbejdermotivation. Når med
arbejderne måler blodtryk, bruger de 
deres faglighed på en anden måde end 
i skranken. Og det skaber motivation.
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Som en indledende del af forløbet skal man finde ud af, hvilken 
slags apotek man er i dag, og hvor man i givet fald gerne vil flytte 
sig hen. Udfordringerne med at implementere sundhedsydelser 
varierer afhængig af kategori.

•  Klassisk apotek 

Det klassiske apotek er afhængigt af traditionelle produkter 
og ydelser og er hovedsageligt drevet af at distribuere 
lægemidler. Ledelsen ønsker som udgangspunkt at bevare 
status quo, og man er ikke umiddelbart indstillet på at bruge 
ekstra ressourcer på at implementere sundhedsydelser, 
ligesom man ikke ønsker samarbejde med kommunen.

•  Detailhandelsapoteket 

Detailhandelsapoteket er primært drevet af detailsalg og er 
først og fremmest motiveret af, om en sundhedsydelse er 
umiddelbart lønsom. Tager man en sundhedsydelse ind, som 
ikke er lovpligtig, vil man lægge vægt på at profilere sig på det 
og signalere, at man er ”med på beatet”. 

•  Netværksapoteket 

Netværksapoteket arbejder sammen i et netværk med 
andre apoteker lokalt. Man ser levering af ikke-lovpligtige 
sundhedsydelser som noget helt naturligt, og man ser sig 
selv som en del af sundhedssektoren sammen med de andre 
apoteker, man samarbejder med. Man har fokus på faglig 
rådgivning og sikrer, at medarbejdere er fagligt opdaterede. 
Man er selv opsøgende i forhold til samarbejder med 
kommunen, og man ”løfter i flok”.

•  Sundhedsfremmeapoteket 

Sundhedsfremmeapoteket bruger et sundhedsprofessionelt 
image til at differentiere sin forretning, og den fremtidige 
levedygtighed er tæt knyttet til levering af sundhedsydelser. 
Apotekets ledelse motiverer og er selv med i front i forhold 
til levering af sundhedsydelser. Man hjælper gerne andre 
apoteker, men ser det ikke som en primær opgave. 

Hvor klar er dit apotek til at levere sundhedsydelser?

B I O F R E E Z E®  E F F E K T I V  S M E R T E L I N D R I N G

Koldterapi til lindring 
af fysiske smerter

CE-mærket Medical Device
¬ Ømme muskler
¬ Overbelastede 
   muskler
¬ Ondt i ryggen
¬  Ledsmerter
¬ Smerter i benene
¬ Forstrækninger 
¬ Forstuvninger
¬ Sportsskader

T: 8654 0058
info@yourcare.dk
yourcare.dk
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Kilde: Materiale til strategisk beslutning om levering af sundhedsydelser, 

produceret af Pharmakon for Danmarks Apotekerforening, januar 2019.
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Farmakonomerne identificerer lægemiddel

relaterede problemer, bidrager til løsningen 

og sparer kunderne på apoteket for lægebe

søg. Det viser en ny, stor kortlægning af 

farmakonomernes rådgivning på apotek.

 
Tekst: Trine Ganer  

Foto: Hanne Loop

 

Farmakonomerne på landets apoteker bidrager 
hver dag til at øge medicinsikkerheden. De 

identificerer lægemiddelrelaterede problemer, hjæl-
per med at løse dem og sparer kunderne for lægebe-
søg. Det ved man godt, hvis man har sin daglige 
gang bag skranken på et apotek, men nu er indsat-
sen for første gang dokumenteret i en netop offent-
liggjort rapport udarbejdet af Pharmakon for Dan-
marks Apotekerforening i samarbejde med Farma-
konomforeningen.

Undersøgelsens data er indsamlet på 38 apoteker 
landet over, hvor to farmakonomer på hvert apotek 
i fem dage registrerede alle kundekontakter – det 
blev samlet set til 17.692 af slagsen. Og det er helt 
unikt, at farmakonomernes rådgivningsindsats nu 
er så indgående dokumenteret, fortæller udviklings-
chef og forskningsleder på Pharmakon, Charlotte 
Rossing.

”Det er et meget omfattende datasæt, som tegner 
et klart billede af farmakonomernes indsats, og som 
dokumenterer, at de med deres rådgivning om me-
dicin spiller en vigtig rolle i sundhedsvæsenet,” si-
ger Charlotte Rossing. 

Spotter lægemiddelproblemer

Undersøgelsen viser bl.a., at farmakonomen hos fle-
re end hver 7. kunde spottede et eller flere lægemid-
delrelaterede problemer. For receptkunderne var det 
som oftest problemer med manglende recept eller et 
ikke-tilgængeligt lægemiddel, men også hvad angik 

Ny rapport dokumenterer 
farmakonomernes rådgivning

På 38 danske apoteker har farmakonomer (to på hvert apo
tek) i en periode dokumenteret deres rådgivning. Der blev re
gistreret 17.692 kunder (24.773 ærinder) i perioden. 

Seks ud af ti kunder ønskede og modtog rådgivning. Af dem 
sparede hver fjerde et lægebesøg som følge af farmakono
mernes rådgivning.

17,8 % af receptkunderne fik identificeret et lægemiddel
relateret problem. Hyppigste årsager var manglende recept, 
ikketilgængeligt lægemiddel eller bivirkninger.

12,7 % af håndkøbskunderne fik identificeret et lægemid
delrelateret problem. De to hyppigste problemer var, at pro
duktet ikke var hensigtsmæssigt i forhold til indikationen, og 
at farmakonomen registrerede et alarmsignal, der krævede 
lægehenvisning.

Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark, der doku
menterer effekten af den rådgivning, som farmakonomer la
ver på apotek. 

Undersøgelsen er lavet i samarbejde mellem Danmarks 
Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Pharmakon.

OM UNDERSØGELSEN

bivirkninger og complianceproblemer spottede far-
makonomerne lægemiddelrelaterede problemer. 
70,4 % af kunderne med lægemiddelrelaterede pro-
blemer fik helt eller delvist løst problemerne ved 
farmakonomernes hjælp.

”Rapporten dokumenterer sort på hvidt, at farma-
konomerne hver dag hjælper til at øge medicinsik-
kerheden ude på apotekerne. De er fortropperne, 
den fremskudte post. De bidrager til at løfte en ræk-
ke vigtige opgaver i det nære sundhedsvæsen, som 
vi snakker så meget om,” siger Charlotte Rossing.
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Ny rapport dokumenterer 
farmakonomernes rådgivning

>

Rapporten  

dokumenterer sort på 

hvidt, at farmakono

merne hver dag  

hjælper til at øge me

dicinsikkerheden ude 

på apotekerne. De er 

fortropperne, den frem

skudte post.”

CHARLOTTE ROSSING, 
UDVIKLINGSCHEF  
OG FORSKNINGSLEDER, PHARMAKON 

”
Sparer lægebesøg

Også i forhold til aflastning af lægerne spiller farma-
konomerne en vigtig rolle. Farmakonomerne var 
nemlig årsag til et sparet lægebesøg hos hver fjerde 
af de kunder, der modtog rådgivning. 

”Det, synes jeg, er værd at bemærke i en tid, hvor 
manglen på praktiserende læger er et stort pro-
blem,” siger Charlotte Rossing.

Samtidig viser undersøgelsen, at farmakonomerne 
også var årsag til, at nogle kunder gik hjem fra apo-
teket og kontaktede lægen – eller også kontaktede 
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farmakonomen selv kundens læge. Typisk på grund 
af manglende recept eller fordi de opdagede et 
alarmsignal, som krævede lægehenvisning.

”Mange borgere, som ikke nødvendigvis opsøger 
deres praktiserende læge, kommer regelmæssigt på 
apoteket. Derfor er det vigtig viden og værd at frem-
hæve, at farmakonomerne bidrager til at spotte, 
hvis en borger har symptomer, der bør undersøges 
nærmere,” siger Charlotte Rossing.  

Lægemiddelrelaterede 
problemer ved håndkøb

Endelig peger undersøgelsens resultater på, at man 
som borger drager fordel af at købe sin håndkøbs-
medicin på apoteket. To tredjedele af håndkøbskun-
derne modtog rådgivning i forbindelse med deres 
køb, og hos flere end hver tiende håndkøbskunde 
identificerede farmakonomerne lægemiddelrelatere-
de problemer. Typisk var lægemidlet ikke hensigts-
mæssigt i forhold til indikationen, eller der var et 
alarmsignal, der krævede lægehenvisning. 

”Her får vi klart dokumenteret den merværdi i form 
af bedre medicinsikkerhed, man får ved at købe sin 
håndkøbsmedicin på apoteket frem for på tanken 
eller i supermarkedet,” siger Charlotte Rossing. n

Anne Kahns om rapporten
I en pressemeddelelse, som Danmarks Apotekerfor
ening har udsendt sammen med Farmakonomforenin
gen, udtaler Anne Kahns:

”I de kommende år skal vi som samfund håndtere, at vi 
får flere ældre, og at mange af dem vil have behov for 
medicin. Derfor er det opløftende, at undersøgelsen vi
ser, at apoteker og farmakonomer allerede i dag er med 
til at aflaste lægerne. I en tid, hvor vi har massiv læge
mangel, skal det tages alvorligt og er noget, som vi bør 
bygge videre på.”
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Øget interesse for farmakonomuddannelsen

KORT NYT

Flere unge har i år kigget i ret-
ning af apoteket, når de skulle 
vælge uddannelse, end det var 
tilfældet sidste år. Det viser tal fra 
Pharmakon, der i midten af juni 
havde indgået flere uddannelses-

aftaler med kommende farmako-
nomer end samme tid sidste år. 

Farmaci skrev i april, at apote-
kerne har vanskeligt ved at til-
trække tilstrækkeligt med unge til 
farmakonomuddannelsen, blandt 
andet på grund af små ungdoms-
årgange. Derfor har Apotekerfor-
eningen hele foråret kørt en kam-
pagne for at få flere unge til at 
vælge en uddannelse som farma-
konom. Og den ser altså nu ud til 
at have virket. 

Kampagnen har promoveret 
elevpladserne på landets apoteker 
via Google og sociale medier som 
Facebook, Instagram og 
Snapchat. Sidstnævnte har vist 

sig mest succesfuldt, idet annon-
cering på Snapchat har resulteret 
i flere end 38.000 klik, der ledte 
til kampagnesiden apotekskarrie-
re.dk. På kampagnesiden tilbød 
man desuden livechat, hvor inte-
resserede unge kunne få svar på 
alle deres spørgsmål om ansøg-
ningsprocessen, opbygningen af 
farmakonomuddannelsen og le-
dige elevpladser rundt omkring i 
landet. Livechatten var populær 
og modtog i løbet af foråret over 
1.200 beskeder. 

Apotekerforeningens kampagne 
har i alt resulteret i flere end 4,7 
millioner visninger for unge ud-
dannelsessøgende.
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Klip fra medierne

72 250

14 kommentarer

Radioavisen, 
30. juni 2019

”Nu må specialuddannet perso-nale på apoteket gøre det [genor-dinere, red.] inden for 28 forskel-lige lægemiddelgrupper. Det for-klarer formanden for Danmarks Apotekerforening, Anne Kahns, der er apoteker i Esbjerg. Og hun glæder sig over den nye ordning, så færre fremover må gå forgæves efter medicin på apoteket.”

11 likes, 3 retweets, bl.a. afgående sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

17. juli 2019

”Der er brug for en langsigtet stra-

tegi for rygeforebyggelse, og her 

kan apotekerne spille en endnu 

mere central rolle.”

 – Anne Kahns

15. juli 2019

”Farmakonomerne og farmaceu-

terne på apotekerne er altså en 

naturlig del af det nære og sam-

menhængende sundhedsvæsen, 

og vi kan bidrage yderligere til at 

styrke danskernes sundhed. Det 

er derfor oplagt, at en ny regering 

indtænker apotekssektoren, når 

der skal lægges planer for, hvor-

dan vi styrker sundhedsvæsnet 

fremadrettet.”  

- Anne Kahns & Christina Durinck, 

formand for Farmakonomforeningen

 

             TV Avisen 17. juni 2019
”Tilslutningen til HPV-vaccinen er stigende, men der er stor for-skel fra kommune til kommune, viser tal fra Statens Serum Insti-tut. Og netop derfor er Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen og Apotekerforeningen gået sam-men for at give mere og bedre information om virussen.”
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  Kompatibel med alle løsninger fra Rowa samt andre producenter  

  Enkelt design på webportalen vCloud
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Henrik Walter
Mobil: 61270808
e-mail: henrik.walter@bd.com
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Rowa Vshelf™ - Direkte salg via QR-kode udenfor apoteket.
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Siden 1. juli 2019 har behandlerfarmaceu

ter kunnet genudskrive recepter på visse 

typer medicin. Det har borgerne taget godt 

imod, viser rundspørge.

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Landets apoteker har en ny sundhedsydelse på 
menuen. Patienter i stabil behandling med vis-

se lægemidler kan nu få genordineret deres medicin 
hos apotekernes behandlerfarmaceuter uden at 
skulle forbi lægen først. De første dage med den nye 
ydelse bød på tekniske vanskeligheder, men der er 
fundet løsninger, så alle apoteker nu kan genordi-
nere. Sundhedsdatastyrelsen arbejder fortsat på at 
løse de resterende it-problemer.  

Godt fra start

Farmaci har foretaget en rundspørge blandt 10 apo-
teker fordelt over hele landet for at kortlægge de 
første erfaringer med genordination. Generelt er 
ydelsen blevet taget godt imod. Det gælder også på 
København Sønderbro Apotek, hvor de på de første 
to uger med ydelsen har foretaget 33 genordinatio-
ner.

”Vi er kommet rigtig godt fra start. Behovet for 
genordinationer har vist sig at være større, end vi 
havde forventet. Og borgerne giver udtryk for, at 
det er rigtig rart at kunne få deres medicin også 
uden for lægens åbningstid,” fortæller Gudlaug 
Olafsdottir, souschef på København Sønderbro Apo-
tek.  

Alle apoteker har pligt til at tilbyde genordination 
i hele åbningstiden. For at sikre dette har man der-
for i opstartsfasen lavet en central backup-ordning. 
Apotekerne kan ringe til København Sønderbro 
Apotek og lade en behandlerfarmaceut herfra gen-
ordinere over telefonen, i tilfælde hvor apoteket 
endnu ikke selv har nok behandlerfarmaceuter til at 

dække hele åbningstiden. Ordningen er blevet be-
nyttet til 58 genordinationer i løbet af de første to 
uger.

Ikke generel ordinationsret

På mange apoteker har den nye ydelse skabt forvir-
ring blandt borgerne, der har forvekslet genordina-
tionsretten med en generel ordinationsret. Det har 
de blandt andet oplevet på Fakse Apotek, hvor Ben-
te Larsen er apoteker.

”Nogle har troet, at de nu er helt fri for at gå til 
lægen – måske fordi de kun har læst en overskrift, 
om at apoteket nu kan udstede recepter. Så har vi li-
ge måttet forklare, hvordan ydelsen hænger sam-
men. Men det er nok meget naturligt, at folk lige 
skal lære ydelsen at kende,” siger apoteken.

Flest recepter på p-piller

Behandlerfarmaceuter må genordinere medicin in-
den for 26 forskellige lægemiddelgrupper. Det gæl-

Borgere tog godt imod 
behandlerfarmaceuter

Vi er kommet 

rigtig godt fra start. Be

hovet for genordinatio

ner har vist sig at være 

større, end vi havde 

forventet. Og borgerne giver udtryk 

for, at det er rigtig rart at kunne få 

deres medicin også uden for lægens 

åbningstid.” 

GUDLAUG OLAFSDOTTIR,  
SOUSCHEF, KØBENHAVN  
SØNDERBRO APOTEK

”
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der blandt andet inhalationsmedicin mod astma og 
KOL, blodtryksmedicin, nogle typer insulin og ikke 
mindst p-piller. Sidstnævnte er det lægemiddel, der 
er blevet genordineret allerflest gange, viser Farma-
cis rundspørge. 

”Langt de fleste af vores genordinationer har væ-
ret på p-piller – typisk til unge kvinder. I løbet af de 
første to uger har p-pillerne stået for knap halvdelen 
af alle vores genordinationer,” siger Gudlaug Olafs-
dottir. 

Genordination koster 20 kroner for borgeren ud 
over medicinens pris. Men det har ikke givet proble-
mer for nogen af de apoteker, Farmaci har talt med. 
Tværtimod fortæller flere apoteker, at borgere har 
kaldt det billigt i forhold til den service, de oplever 
muligheden for genordination som.

Hele apotekets sundhedsydelse

Alle behandlerfarmaceuter er efteruddannet for at 

Fakta om 
genordination
Autoriserede behandlerfarmaceuter 
på landets apoteker må genordinere 
en række lægemidler til patienter i 
stabil behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed fast
sætter listen over lægemidler til gen
ordination. På nuværende tidspunkt 
omfatter listen 26 lægemiddelgrup-
per, bl.a. ppiller, astmamedicin, insu
lin og blodtryksmedicin. 

Behandlerfarmaceuter må genordi-
nere mindste pakning én gang. Det 
betyder, at patienten skal kontakte sin 
læge ved næste receptudstedelse.

Genordination koster patienten et 
gebyr på 20 kroner. 

opnå autorisationen til at genordinere medicin. 
Men på København Sønderbro Apotek lægger de 
vægt på, at genordination ikke kun er en sag for be-
handlerfarmaceuter. Selv om det kun er behandler-
farmaceuterne, der kan foretage selve genordinatio-
nen, er hele personalegruppen vigtig for, at ydelsen 
bliver en succes. 

”Vi har gjort meget for at træne hele personale-
gruppen i at medvirke til genordination. Som be-
handlerfarmaceuter kan vi ikke løfte opgaven alene 
– det er vigtigt, at der står farmakonomer i skran-
ken, som kan visitere til ydelsen og give borgeren 
den nødvendige information,” forklarer Gudlaug 
Olafsdottir.  

Apoteket har derfor brugt en række morgenmøder 
i løbet af foråret til at diskutere ydelsen og mulige 
scenarier for genordination, så alle på apoteket var 
klar til at bakke op om genordination. n  
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Sundhedsvæsenet var på Folkemødet   – så det var apoteket også

Tekst: Merete Wagner Hoffmann 

Foto: Apotekerforeningen

Synlighed. Apotekernes 
telt er centralt og synligt 
placeret foran Allinge 
Apotek, hvor der både er 
plads til mange tilhørere 
og samtidig udsigt til et 
smukt blomsterbed. 

Tilløbsstykke. Folkemø
det har dagligt op mod 
42.000 besøgende, og 
mange  kommer forbi 
Apoteltet. Teltet var vel
besøgt – både til debat
terne og i solstanden, 
hvor deltagerne kunne 
blive smurt ind i solcreme 
og få tjekket deres hud 
af en hudlæge for tegn 
på kræft. 

Samarbejde. Apoteker
foreningen var engage
ret  i Det Fælles Sund
hedstelt, hvor man sam
arbejder med andre 
sundhedsorganisationer. 
Anne Kahns deltog bl.a. i 
Sundhedsteltets debat 
’Vis mig dit medicinskab’.

Folkemødet 2019:

Endnu et vellykket Folkemøde på 
Bornholm er slut, og Apotekerfor
eningen er vendt hjem med gode re
sultater i bagagen. Foreningen har 
blandt andet lagt kimen til en række 
længerevarende samarbejder, og der 
var opbakning fra læger til behand
lerfarmaceutordningen. Derudover 
resulterede Folkemødet i en aftale 
om en fælles indsats for at hæve an
tallet af influenzavaccinationer i næ
ste sæson. I sidste nummer af Far
maci kunne man læse om forening
ens aktiviteter på Folkemødet. 
De følgende sider viser et udvalg 
af billeder og tweets fra dagene på 
Bornholm. 
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>

Opbakning. Behandler
farmaceuten var til de
bat, og både Morten Freil 
fra Danske Patienter og 
Karsten Rejkjær Svend
sen fra PLO bakkede op 
om den måde, som ord
ningen er skruet sam
men på. Debatten resul
terede desuden i en arti
kel i Dagens Medicin.
 

Sundhedsvæsenet var på Folkemødet   – så det var apoteket også

Engagement. Næstfor
mand Jeanette Juul Ras
mussen gennemspiller 
en patientcase for at få 
publikums reaktioner på, 
hvad der er god rådgiv
ning. Det foregik i Køben
havns Universitets prop
fyldte telt. Patienten 
spilles af en engageret 
skuespiller.
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Folkemødet 2019:
 Twitter. Apotekerforeningen 
var var til stede på Twitter 
under hele Folkemødet, så 
man løbende kunne følge 
med i foreningens aktiviteter. 
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For to år siden blev apote

ket.dk relanceret til sin 

nuværende form. I dag 

besøger mellem 125.000 og 

135.000 borgere om ugen 

apoteket.dk, når de søger 

viden om sundhedsfaglige 

emner. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Hvis man googler ”p-piller”, 
dukker apoteket.dk op 

som det øverste resultat. En søg-
ning på ”børneorm” viser apote-
ket.dk næstøverst, og ved ”for-
stoppelse” ligger apoteket på en 
tredjeplads. De gode placeringer 
på Google er et af de resultater, 
Apotekerforeningen har opnået 
siden juli 2017, hvor apoteket.dk 
blev relanceret. Her blev alt ind-
hold tilpasset, så det i højere grad 
matcher borgernes sprog. Det be-
tyder både, at hjemmesiden nu er 
lettere at forstå, men også at sø-
gemaskiner som Google rangerer 

indholdet højere, fordi det i høje-
re grad stemmer overens med 
det, brugerne søger på. 

Apoteket.dk fungerer som apo-
tekets forlængede digitale arm, 
hvor borgerne kan få apoteksfag-
lig information og rådgivning, 
uanset hvor og hvornår de har 
brug for det. Hjemmesiden blev 
ved relanceringen mere bruger-
venlig og optimeret til mobile 
enheder til glæde for det flertal af 
borgere, som besøger apoteket.dk 
fra smartphones og tablets.

Stigende besøgstal

Indtil juli 2017 havde apoteket.
dk ca. 120.000-135.000 besøgen-
de om ugen. Omtrent en tredje-
del kom dog fra sidens e-handels-
løsning, hvor man kunne købe 
receptmedicin og andre apoteks-
varer. E-handel er ikke en del af 
den nye hjemmeside, og der ske-
te derfor en forventet nedgang i 
besøgstallet på ca. 30 % efter re-
lanceringen i 2017. 

Siden da er besøgstallet steget 
langsomt, og særligt inden for det seneste halve år har udviklin-

gen taget fart. I dag har siden 
mellem 125.000 og 135.000 bru-
gere om ugen. Og det glæder Le-
ne Lund Hansen, kommunikati-
onsdirektør i Apotekerforening-
en, at man har genvundet de hø-
je besøgstal.

”Vi har arbejdet for at skabe 
trafik på siden, blandt andet via 
søgemaskineoptimering, henvis-
ninger i apotekets sundhedsfagli-
ge kampagner og links på Face-
book. Derudover ændrede Google 
i efteråret 2018 deres algoritmer 

Apoteket.dk fylder 2 år

”Det er vigtigt,  
at borgerne 

naturligt støder på 
apoteket, når de søger 
viden om sundhed, 
sygdom og medicin. 
På den måde er  
apoteket.dk med til at 
understøtte apotekets 
brand som samfund
ets lægemiddeleksper
ter.”
Lene Lund Hansen, 
kommunikationsdirektør 
i Apotekerforeningen

Ugentlige brugere på Apoteket.dk
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til at favorisere hjemmesider med 
høj troværdighed, autoritet og 
indhold af høj faglig kvalitet. Det 
skød apoteket.dk højt op i søgere-
sultaterne, og besøgstallene steg 
kraftigt.” 

Lene Lund Hansen håber og 
tror på, at den opadgående kurve 
fortsætter, i takt med at Apoteker-
foreningen fortsat arbejder for at 
skabe trafik på siden, både ved at 
udbygge sitet med opdaterede og 
relevante informationer om me-
dicin, sygdom og sundhed og ved 
at arbejde målrettet med at ran-
gere højt ved googlesøgninger.

Et stærkt fagligt brand

De høje besøgstal og gode place-
ringer i søgemaskineresultater er 
ikke kun til pynt, understreger 
Lene Lund Hansen. Synligheden 
online er vigtig for at fastholde 
apoteket i borgernes bevidsthed 
som en del af det nære og sam-
menhængende sundhedsvæsen. 
Tidligere undersøgelser har vist, 
at befolkningen nærer stor tillid 
til apoteket og forventer rådgiv-
ning af høj faglig kvalitet. Det 
forpligter, mener kommunikati-
onsdirektøren – også online, hvor 
borgerne høj grad søger informa-
tioner om sundhedsfaglige em-
ner.

”Det er vigtigt, at borgerne na-
turligt støder på apoteket, når de 
søger viden om sundhed, sygdom 
og medicin. På den måde er apo-
teket.dk med til at understøtte 
apotekets brand som samfundets 
lægemiddeleksperter,” slutter Le-
ne Lund Hansen. n
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Apoteket.dk indeholder en lang række 
artikler om medicin og sundhed. Derud
over kan borgere få anonym rådgivning 
døgnet rundt af apotekspersonale via 
chatten. Man kan også få et overblik over 
sine recepter på ’Min side’.
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Op mod halvdelen af mænd med hjertekarsyg

dom tager ikke den ordinerede medicin. Nega

tive holdninger til medicin blokerer, viser 

resultaterne af et netop offentliggjort dansk 

studie. 

 
Tekst: Trine Ganer

Man ved, at 30-50 procent af de mænd, der bliver 
diagnosticeret med hjertekarsygdom, undlader 

at tage den medicin, de får ordineret. Men hvad er for-
klaringen på, at så mange mænd ikke tager den medicin, 
som i yderste konsekvens kan redde deres liv? Det bely-
ser et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet og 
Regionshospitalet Silkeborg. 

Bag projektet står sygeplejerske og ph.d. Ina Qvist fra 
Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Silke-
borg. Hun har undersøgt, hvorfor flere end en tredjedel 
af de mænd mellem 65 og 74 år, der ved en screening 
blev diagnosticeret med udposning på hovedpulsåren og 
forkalkninger i benene, efterfølgende undlod at tage den 
medicin, de fik ordineret. Enten indløste de ikke recep-
ten, eller også undlod de at tage medicinen efter forskrif-
terne. Og resultaterne er ifølge Ina Qvist overraskende.

”Mine undersøgelser viser, at det ofte ikke er nok blot 
at give de ældre mænd en diagnose og information om 
behandlingen. For manges vedkommende skal der noget 
andet og mere til for at motivere dem, fordi det snarere 
er deres holdning til medicin frem for fakta og informa-
tion, der afgør, om de tager imod den anbefalede medi-
cinske behandling,” siger Ina Qvist.

Forbehold spærrer

Når mændene fravælger medicin, handler det oftest om 
et forbehold over for at tage medicin, forklarer hun.

”Jeg fandt ud af, at mange havde et forbehold over for 
medicin, som bundede i mange forskellige ting. Nogle 
mente for eksempel generelt, at medicin er farligt for 
kroppen, andre havde en opfattelse af, at lægerne var for 
hurtige til at udskrive medicin,” siger Ina Qvist.

Især statinerne, som har været omdiskuteret i medier-

Derfor tager mænd ikke  deres hjertemedicin

Ny forskning: 

6
gode råd
Forskningsleder og psykolog Svend 
Aage Madsen har i mange år forsket i 
mænds sundhed og er bl.a. formand 
for Forum for Mænds Sundhed. Han 
påpeger, at der generelt mangler 
forskning i og sikker viden om, hvor
dan man får mænd til at blive mere 
compliente, når det handler om me
dicin. Han har dog et par gode råd ba
seret på sin mangeårige erfaring og 
forskning inden for området.

>
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Derfor tager mænd ikke  deres hjertemedicin

1 Autonomi. Mænd lægger vægt på, at det 
er deres eget valg at tage medicin. Undgå 
at moralisere og præsenter det som et frit 

valg. Presser man for meget på, kan det få den 
modsatte effekt.

2Fakta. Mænd er mere faktabaserede, så 
det er vigtigt at anskueliggøre problemet 
tydeligt – fx ved at sige, ”at sygdommen 

muligvis kan gå over af sig selv, men statistikken 
siger sådan og sådan”. Tag dig tid til at forklare det 
grundigt. 

3 Optimisme. Mænd er generelt ukuelige 
optimister: Er der 25 % risiko for, at en syg
dom bryder ud, vil han typisk tænke, at så 

er der 75 % chance for, at den ikke gør. Denne op
timisme skal man ikke tage fra ham. Men man skal 
sikre sig, at det er de rigtige bekymringer, der bli
ver fejet til side.

4Lyt. I stedet for at køre på med informati
on skal man lytte til mandens bekymrin
ger. Måske oplever han bivirkninger, der 

kan opvejes ved at ændre medicinen?

5Relationer. I dialogen skal man huske at 
sige, at han betyder noget for nogen, og 
det vil betyde noget for dem, hvis han ikke 

er her. Det må ikke have form af en bebrejdelse, 
men mange mænd tænker ikke så meget på det 
relationelle. 

6Fællesskab. Fællesskabet med andre 
mænd er en vigtig kilde til indflydelse – ko
nen og sundhedsvæsenet er det ikke nød

vendigvis. Mænds fællesskaber ser måske ander
ledes ud end kvinders. I stedet for at sidde og tale, 
så foretrækker mænd ofte at gøre noget aktivt – fx 
cykle eller spille fodbold. Men samtidig passer man 
på hinanden og får talt om de vigtige ting. 
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ne, var mange skeptiske over for. 
”De forbeholdne lukkede af, når de fik informati-

on om deres sygdom og de mulige konsekvenser af 
den. Den negative holdning spærrede simpelthen 
for, at de kunne modtage information om deres syg-
dom og om behandlingen,” siger Ina Qvist. Hun 
understreger, at der er tale om mænd, der ikke kan 
mærke, at de er syge.  

Uddannelsesniveau uden betydning

Og mændenes uddannelsesmæssige baggrund var 
uden betydning i den sammenhæng. Ina Qvist hav-
de haft en formodning om, at uddannelsesniveauet 
spillede en rolle, men det viste sig ikke at være til-
fældet.

”Man kunne måske tro, at det typisk er de kortud-
dannede, der undlader at tage medicinen. Men så-

dan var det ikke. Dem med en længere uddannelse 
havde måske en tendens til at tro, at de selv vidste 
det hele,” siger Ina Qvist.

Opringning uden effekt

Som en del af sit studie undersøgte hun, om det 
havde en effekt, at en sygeplejerske ringede til 
mændene tre måneder efter, at diagnosen var stillet, 
og recepterne udskrevet. Svaret var negativt. Og det 
overraskede Ina Qvist.

”Vi havde en forestilling om, at det ville motivere 
mændene, hvis de fik en opringning efter tre måne-
der, men det viste sig ikke at have nogen effekt. Om 
det måske var fordi, at det var for lang tid efter, at 
de havde fået stillet diagnosen, er uvist,” fortæller 
hun.

Hun har svært ved at sige noget entydigt om, 
hvad man skal gøre for at motivere flere mænd til at 
gå i medicinsk behandling for hjertesygdom, men 
hendes undersøgelse peger i retning af, at man med 
fordel kan gå mere i dialog med mændene og lytte 
til dem frem for blot at informere.

”Man er nødt til at høre på deres bekymringer om 
medicin, tale med dem om det og om konsekven-
serne af ikke at tage medicinen. Der findes jo tek-
nikker til, hvordan man motiverer, og det er måske 
i den retning, man skal gå. Under alle omstændig-
heder er det klart, at det kræver en særlig indsats at 
nå den gruppe,” siger hun.

Apoteket spiller en vigtig rolle

Og netop i forhold til at motivere mændene til at 
hente deres medicin kan apoteket have en vigtig 
rolle. Det understreger sundhedsfaglig direktør i 
Apotekerforeningen Birthe Søndergaard.

”Det er spændende ny viden, som bekræfter, at de 
ældre mænd er en målgruppe, der kræver særligt fo-
kus på apoteket, når vi skal rekruttere til medicin- 
og compliancesamtaler. Det er vigtigt at motivere 
mændene til at tage imod en samtale med farma-
ceuten, og at de kan se, hvad de kan få ud af samta-
len. Vi ved, at der er flere kvinder end mænd, som 
kommer på apoteket. Derfor er det vigtigt også at 
informere de kvinder, som henter medicinen til de-
res mænd, om, at det er god ide at tage manden 
med på apoteket, så han kan få en snak med farma-
ceuten,” siger Birthe Søndergaard. n

Om undersøgelsen

•  18.748 mænd mellem 65 og 74 år fik i forbindelse med 
et forskningsprojekt tilbudt screening for hjertekar
sygdom.

•  2.504 blev diagnosticeret med udposning på ho-
vedpulsåren og forkalkninger i benene. 

•  Ph.d.studerende fra Hjertemedicinsk afdeling på 
Regionshospitalet Silkeborg, sygeplejerske Ina Qvist, 
undersøgte, om mændene indløste recepten, tog 
medicinen og i negativt fald, hvorfor ikke. 

•  60 procent af nye brugere af medicinen fulgte ikke 
anbefalingerne for medicinsk behandling. Efter 5 års 
followup havde kun 40 procent taget medicinen som 
foreskrevet.

•  Et interviewstudie viste, at årsagen typisk var en  
negativ holdning til medicin, som betød, at de ikke 
var modtagelige over for information om sygdom og  
behandling.
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Aarash Abghari, 
farmaceutstuderende 
på 5. år, Syddansk 
Universitet

Jeg er ikke sikker på, hvad jeg 
vil, når jeg er færdig. Jeg over-
vejer klart apotek, for der er 
faglig udfordring i det. På stu-

diet er der måske hos nogen en forestilling om, at 
man som farmaceut på apotek bare står og sælger. 
Lidt som hvis man var ansat i Matas. Men sådan er 
det langt fra. Der er mange muligheder på apotek, og 
man kan gå mange veje, som vi jo også har set i dag.

Maja Schlünsen, 
farmaceutstuderende 
på 4. år, Københavns 
Universitet

Jeg har altid vidst, at jeg vil 
have med patienter at gøre, 
og det er jeg blevet bekræftet 
i efter at have været på stu-

dieophold på apotek. Det er jo lidt en kliché, og det 
blev sagt mange gange i dag, men det at få lov at 
gøre en forskel betyder bare så meget. Den der følel-
se, man får, når man har haft en rigtig god ekspedi-
tion, hvor man virkelig har hjulpet. Jeg elsker det!

Mie Jedig, 
farmaceutstuderende 
på 4. år, Københavns 
Universitet

Jeg har egentlig altid tænkt, 
at jeg ville på apotek, men ef-
ter at jeg har været på studie-
ophold på apotek, er jeg ble-

vet lidt i tvivl. Jeg er virkelig overrasket over, at sek-
torovergangene er så dårlige. Jeg vil gerne vide no-
get mere om patienterne, end det jeg får som 
farmaceut på apoteket, så jeg er måske blevet mere 
tændt på at arbejde på sygehus, hvor man får mere 
viden om den enkelte patient. 

Abdikhani Shidane, 
farmaceutstuderende 
på 5. år, Syddansk 
Universitet

Jeg ved, at jeg gerne vil på 
apotek, når jeg er færdig. Det 
har jeg altid vidst. Jeg vil ger-
ne snakke med kunder. Det er 

et meget varieret arbejde, og der er meget forskellig-
artede opgaver og muligheder for efteruddannelse. 
Og så tiltaler miljøet på et apotek mig. 

Til karrieredag i 
Apotekerforeningen
Den 17. juni 2019 blev 28 farmaceutstuderende fra de to universiteter klogere på, hvad en karriere på 
apotek kan indebære. Fire apoteksfarmaceuter og to apotekere gav hver deres meget forskellige per-
spektiv på arbejdet på apotek. De fire farmaceuter var Kristine Høje Beckmann fra Frederiksberg 
Dalgas Boulevard Apotek, Kia Haubro fra Ballerup Apotek, Lykke Fugl Andersen fra København 
Østerbro Apotek og Lars Lyngsø-Dahl fra Vanløse Løve Apotek & København Grøndalsapoteket. 
Karrieredagens apotekere var Jakob Møller fra Esbjerg Neptun Apotek og Anja Hoffmann fra 
Rudkøbing Apotek.

Farmaci var forbi og spurgte fire af de farmaceutstuderende, om deres fremtid ligger på apoteket.
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Apoteksudnævnelse

Frederiksværk Apotek: 
Apoteker Amir Lavasani, 
Hammel Frijsenborg Apotek.

Apoteksovertagelse

Stenløse Apotek: 
Apoteker Kenneth B. Lokind 
den 1. september 2019.

Hillerød Krone Apotek: Heidi 
Eirheim den 1. november 2019.

Apoteksfilial oprettet

Holbæk Løve Apotek åbnede 
den 12. juni 2019 ny filial under 
navnet Slotscentret Apotek.
 
Frederiksberg Apoteket Godt-
håb åbnede den 1. juli 2019 ny 
filial under navnet Apoteket 
Jernbane Allé. 

Sønderborg Jernbane Apotek 
åbnede den 15. juli 2019 filialen 
Jernbane Apoteket Perlegade.

Ændring af 
apoteksudsalg til filial

Borup Apotek har pr. 20. juni 
2019 omdannet Bjæverskov Apo-
teksudsalg til filial med navnet 
Bjæverskov Apotek.

Apoteksbevilling opgivet

København Vaisenhus Apotek: 
Apoteker Tine Juel Wiboltt fra 
udgangen af maj måned 2020.

Hammel Frijsenborg Apotek: 
Apoteker Amir Lavasani fra ud-
gangen af december 2019.

Ledige apoteksbevillinger

Hammel Frijsenborg Apotek er 
ledig pr. 1. januar 2020.

Nedlagte apoteker

Hjørring Svane Apotek er ned-
lagt med udgangen af juni må-
ned 2019.

Apoteksflytninger

Vejle Gorms Apotek er flyttet 
pr. 11. juni 2019. Den nye adres-
se er Vestergade 29, 7100 Vejle.

Fødselsdage og jubilæer 

60 år

20. august 2019: 
Peter Traulsen, 
København Amagerbro Apotek.

70 år

5. september 2019: 
Nina Yde Søndergaard, 
Hurup Apotek. 

25-års jubilæum

1. september 2019:
Danji V.M. Bhanderi, 
Uldum Apotek. 
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Tekst: Trine Ganer

Hvorfor er der krav om, at man 
køber den billigste medicin? Ta-
ger jeg de rigtige tabletter? Og 
hvad er det for nogen chokolade-
knapper, I har der i de små pak-
ker? Spørgsmålene var mange og 
interessen stor, da apotekerne i 
Viborg mødte borgerne på deres 
stand ved Seniorfolkemøde i Vi-
borg den 24. juni. 

Side om side med organisatio-
ner som Kræftens Bekæmpelse og 
Ældre Sagen, kommunale fore-
byggelseskonsulenter og lokale 
foreninger havde byens apoteke-
re, Rami Zeidan og Julie Maaga-
ard Nordleif fra henholdsvis Vi-
borg Svane og Viborg Løve Apo-
tek, sammen købt en stand på 
kommunens Seniorfolkemøde.

Formålet var at være synlige lo-
kalt og vise, at apoteket forbedrer 
medicinsikkerheden. Og det lyk-
kedes, synes Rami Zeidan. 

”Seniorfolkemødet var en god 
anledning til at komme ud og 
snakke med borgerne på en an-
den måde, end man gør til hver-
dag på apoteket. Det er mere 
uformelt, når der ikke er en 
skranke imellem, og jeg blev fak-
tisk overrasket over, at folk kom 
med ret personlige spørgsmål til 
deres egen medicin,” siger Vi-
borg-apotekeren. 

Dialog om 
sundhedsydelser

Mest blev dagen dog brugt på at 
gå i dialog med borgere og sund-
hedspersonale om apotekets 
sundhedsydelser. 

”Vi fortalte om blandt andet 
medicinsamtaler, TPI og dosis, 
som mange af de besøgende på 
standen faktisk ikke kendte til. 
Her var tid til at forklare og få en 
god snak om sundhedsydelser-
ne,” siger Rami Zeidan.

Især hvad angår dosispaknin-
gerne fik apotekerne brugbar vi-
den med hjem.

”Vi blev bekræftet i, at mange 
har svært ved at åbne pakninger-
ne, så det var lige en reminder 
om, at vi altid skal demonstrere, 
hvordan man gør, når vi udleve-
rer dosispakket medicin,” siger 
Rami Zeidan.

Dagen var en god anledning til 
at mødes med kollegaen fra na-
boapoteket.

”Julie og jeg kender hinanden 
fra studiet. I dagligdagen er vi 
selvfølgelig konkurrenter, men 
her var vi et team. Det var hygge-
ligt,” siger Rami Zeidan, der er på 
igen næste år, hvis muligheden 
byder sig.

Seniorfolkemødet er en årligt 
tilbagevendende begivenhed til 
den såkaldte Snapstingsuge, der 
er arrangeret af Viborg Kommune 
og den lokale handelsstandsfor-
ening. n

Viborg-apotekere  
på Seniorfolkemøde

Seniorfolke

mødet var en 

god anledning til at 

komme ud og snakke 

med borgerne på en 

anden måde, end 

man gør til hverdag 

på apoteket. Det er 

mere uformelt, når 

der ikke er en skran

ke imellem, og jeg 

blev faktisk overra

sket over, at folk 

kom med ret person

lige spørgsmål til 

deres egen medicin.”

”

Rami Zeidan,  
Apoteker Viborg
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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


