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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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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  
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Rami Zeidan,  
Apoteker Viborg
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