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Lydhør minister tog imod
Som det er skik og brug, når en ny minister tiltræder, havde direktøren og jeg inviteret 
os selv til kaffe hos sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til en samtale om 
apotekssektorens udfordringer og muligheder. Det var positivt at møde en lydhør mi-
nister, der er opsat på at få grundigt indblik i området.

Vi talte først og fremmest om apotekernes avancemodel. Ministeren kunne godt se 
problemerne i at fastholde den nuværende økonomimodel, når hele sektoren i øvrigt 
er blevet moderniseret. Vi må finde en ny model, hvor vi reelt får betaling for at løse 
vores kerneopgave: at sikre borgerne de rigtige lægemidler og rådgive om brugen af 
dem. 

Med mere end 50 procent flere apoteksenheder på få år er politikernes vision om øget 
tilgængelighed realiseret. Men i samme tidsrum er fastkroneavancen på salg af medi-
cin blevet halveret, og udviklingen fortsætter. En lægemiddelavance i frit fald og en 
systematisk omfordeling af indtjeningen fra land til by betyder, at der 
om få år kan blive langt mellem apotekerne i landområderne.

Det virkede som om, Magnus Heunicke havde forståelse for dette. Vi er 
selvfølgelig godt klar over, at venlige nik fra en minister og hans nær-
meste embedsmænd ikke på nogen måde er det samme som et håndslag 
på, at vi har en aftale. Men nu har vi forberedt alle på, at økonomimo-
dellen er et af de større punkter i vores katalog ved de kommende brut-
toavanceforhandlinger. 

Jeg huskede også ministeren på, at apotekerne skal tænkes med ind i 
den nære sundhedssektor. Apotekerne er tæt på borgerne, og vi kan på-
tage os flere opgaver inden for rammerne af vores ekspertise. 
Det har vi gjort med den nye behandlerfarmaceutordning, som ministe-
ren bifaldt. Der var også velvilje til vores forslag om at lade apoteket 
igangsætte behandling mod eksempelvis børneorm, ligesom vi nævnte vederlagsfri 
udlevering af hospitalslægemidler, vaccination uden lægeordination og andre forslag 
til nye opgaver. 

Derfor er det så vigtigt, at vi alle aktivt bruger ordningen med genordination. Den er 
kommet godt i gang siden lanceringen 1. juli i år. Men vi skal have ALLE apoteker 
med! Den første måned var det kun lidt over halvdelen af hovedapotekerne, der havde 
benyttet muligheden for at genordinere. 

Det tal skal langt højere op. Vi skal alle bakke op om de muligheder, vi får for at påta-
ge os nye opgaver og aflaste de andre aktører i sundhedssektoren. Det er endnu et be-
vis på, at apotekerne rummer et uudnyttet potentiale. 

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

Ministeren 

kunne godt se 

problemerne i 

at fastholde 

den nuværende 

økonomimodel.”

”
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101 % af målet for medicinsamtaler med 

nye kronikere blev opfyldt i andet kvartal 

af 2019. Apotekerne er dermed i mål med 

ydelsen på sektorplan. En del apoteker 

halter dog fortsat bagefter. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Så mange medicinsamtaler blev 
gennemført på landets apoteker 

fra 1. april til 30. juni 2019. Det svarer til 101 % af 
målet om at gennemføre 5.000 medicinsamtaler i 
kvartalet på sektorplan. Det glæder Anne Kahns, 
formand for Danmarks Apotekerforening, at sekto-
ren som helhed nu er i mål.

”Det er en stor sejr! Medicinsamtaler på apoteket 
er med til at sikre, at nye kronikere kommer godt i 
gang med deres medicin. Det er derfor meget posi-
tivt, at apotekerne for alvor har taget ydelsen til 
sig,” siger hun. 

Siden januar 2016 har apotekerne haft pligt til at 
tilbyde medicinsamtaler til borgere, der har fået 
konstateret en behandlingskrævende kronisk syg-
dom inden for de seneste seks måneder.

Stor forskel mellem apoteker

Det positive resultat dækker dog over store forskelle 
mellem de forskellige apoteker. De steder, hvor det 
går godt, går det typisk rigtig godt. I toppen af listen 
ligger apoteker, der opfylder op til 970 % af målet 
for gennemførte medicinsamtaler – her gennemfø-
rer man altså næsten 10 gange så mange medicin-
samtaler, som man er forpligtet til. Det trækker det 
samlede resultat op, og det betyder, at succesen ikke 
er jævnt fordelt mellem apotekerne. 

En del steder har man fortsat svært at gøre medi-
cinsamtalerne til en naturlig del af en travl hverdag. 
På en række apoteker er man slet ikke kommet i 
gang med ydelsen. Og det skal der laves om på, un-
derstreger Anne Kahns.

”Det er vigtigt, at borgerne i målgruppen får til-
budt medicinsamtaler på alle apoteker. Det er et 
lovkrav. Det kræver noget af det enkelte apotek at få 
implementeret medicinsamtalerne i dagligdagen. 
Alle må gøre en indsats,” siger hun. 

Formanden opfordrer derfor alle apoteker til at 
dele erfaringer med hinanden og lære af dem, der 
klarer sig godt.

Medicinsamtaler:

5.070

Sektoren er i mål

Hvert apotek får beregnet et mål for, hvor mange medicinsamtaler de skal lave.  
Antallet er individuelt for det enkelte apotek og fastlægges på basis af, hvor  
mange recepter apoteket ekspederer årligt. 
Farvemarkeringen er et udtryk for, hvor tæt apoteket er på at nå sit mål.

apoteket har nået 
mere end 85 pct. 
af sit mål

apoteket har 
nået 50-85 pct. 
af sit mål

apoteket har 
nået 0-50 pct. 
af sit mål
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Ledelsen i front
Det er vigtigt, at apotekeren markerer tydeligt, at medicin-
samtalerne er en prioritet for apoteket. Personalet må ikke 
være i tvivl om, at det er en opgave, de skal prioritere højt 
blandt hverdagens andre opgaver. 

 Placer ansvaret
Udnævn et team, der har ansvar for at følge op på medicin-
samtalerne løbende, gerne bestående af både farmaceuter 
og farmakonomer.  På den måde sikrer man, at ydelsen ikke 
glemmes, fordi ingen tager ejerskab. 

Hele apotekets ydelse
Sæt fokus på, at medicinsamtaler ikke kun er en opgave for 
farmaceuterne, der udfører samtalerne. Visitationen er lige-
så vigtig, og her spiller farmakonomerne en afgørende rolle. 
Konkret bør den farmaceut, der har afholdt samtalen, give 
feedback til den visiterende medarbejder efter en medicin-
samtale. På den måde får vedkommende indblik i, hvilken 
betydning hans eller hendes arbejde har haft for borgeren. 
Det kan også være en god ide at give de gode historier vide-
re på personalemøder eller intranettet. 

 Fokus på visitation
For at man kan udføre en medicinsamtale, kræver det natur-
ligvis, at borgeren får tilbuddet og takker ja. Derfor skal man 
fokusere på at gøre alle medarbejdere trygge ved at visitere, 
så det bliver en helt naturlig del af ekspeditionen. Det kan 
desuden være en god idé at anbefale samtalen frem for at 
tilbyde den. Det kan få flere borgere til at takke ja, når medi-
cinsamtalen kommer til at fremstå som en naturlig forlæn-
gelse af den faglige skrankerådgivning.

 Visualiser mål og resultater
Det kan virke som en motivationsfaktor for personalet at 
sætte konkrete mål for medicinsamtaler og visualisere dem 
med for eksempel kurver på intranettet eller opslag i fro-
koststuen. På den måde får man dagligt synlige påmindelser 
om ydelsen. Hvis man samtidig visualiserer resultaterne – og 
fejrer dem, når de er gode – bidrager det yderligere til moti-
vationen. Nogle apoteker har også haft glæde af at udskrive 
konkurrencer for personalet, for eksempel om at visitere til 
flest medicinsamtaler. 

Sparring med andre apoteker
Mange af de udfordringer, man kan møde i implementerin-
gen, er fælles for de fleste apoteker. Derfor kan man få me-
get ud af at dele viden og erfaringer med andre apoteker for 
at blive klogere på, hvad der virker.

Det gør succesapotekerne

Det er en stor sejr! Medicinsamtaler på apoteket 

er med til at sikre, at nye kronikere kommer godt i gang 

med deres medicin. Det er derfor meget positivt, at 

apotekerne for alvor har taget ydelsen til sig.”

ANNE KAHNS, FORMAND FOR DANMARKS APOTEKERFORENING

”

Mød tre apoteker, der har 
flyttet sig på kort tid, på 
de kommende sider.

Kilde: Defgo-undersøgelse gennemført i 2018 samt erfa-

ringsopsamling fra de 20-30 apoteker, som Apotekerfor-

eningens kredskonsulenter har hjulpet med implemente-

ringsstøtte.
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Jacob Lenau, apoteker på 
Skovlunde Apotek 

Hvordan opstod jeres fokus på medicinsamtaler?
”Vi havde et ønske om at synliggøre vores faglighed 
i lokalområdet – og her så vi medicinsamtalerne 
som en oplagt mulighed for at vise borgerne, at vi 
på apoteket er medicineksperter.”

Hvad har I gjort for at øge antallet?
”Først og fremmest har vi gjort visitationen mere 
simpel og direkte. Tidligere foregik visitationen i 
meget formelle vendinger. Det blev hurtigt lang-
trukkent og lød nærmest som en lang række indle-
dende undskyldninger for at tilbyde ydelsen – i ste-
det for bare at tilbyde den. Det betød, at apoteket 
nærmest ikke lavede nogen medicinsamtaler, fordi 
folk ikke kunne overskue, hvad det var, de skulle ta-
ge stilling til.

Derudover har vi gjort en masse på et helt lav-
praktisk plan. Vi har sat en oversigt op på apoteket, 
så alle har kunnet følge med i, hvor mange medi-
cinsamtaler vi har lavet. Vi har også nogle små tøj-
dyr, som vi placerer på tastaturet, når vi forlader 
skranken for at lave en medicinsamtale. Så kan kol-
legaerne se, hvorfor man er væk.”

Hvad har virket godt? 
”Det har været altafgørende at have en dedikeret 
medarbejder som drivkraft for medicinsamtalerne – 
hos os er det souschefen. 

Den mere enkle og direkte visitation har gjort, at 
langt de fleste siger ja til medicinsamtalerne. Nu si-
ger vi i stedet for eksempel: ’Er det første gang, du 
får medicinen? Så synes jeg, du lige skal snakke med 
min kollega, så vi er sikre på, du kommer godt i 

gang.’ Vi går mere direkte til folk, så det ikke bliver 
et forsigtigt tilbud, men en direkte opfordring. Og 
så får de al den formelle information om ydelsen, 
når de sidder sammen med farmaceuten efterføl-
gende. 

Derudover det vigtigt, at man kan gennemføre 
medicinsamtalen med det samme. De fleste gider 
ikke komme igen en anden dag, og så ender de med 
at takke nej. Så det kan godt betale sig at prioritere 
det hver dag.

Sidst, men ikke mindst, har de små synlige på-
mindelser på apoteket gjort, at vi hele tiden holder 
fokus på medicinsamtalerne. Når man ser tøjdyret 
på sin kollegas tastatur, tænker de fleste: ’Orv ja, jeg 
skal da også lige huske at holde øje med borgere i 
målgruppen.’”

”Visitationen skal ikke 
være forsigtig og undskyldende”

Den mere enkle og 
direkte visitation har 

gjort, at langt de fleste siger 
ja til medicinsamtalerne.” 

JACOB LENAU, APOTEKER PÅ 
SKOVLUNDE APOTEK 

”
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4. kvartal 2018: 
22 % af målet for apoteket

1. kvartal 2019: 
97 % af målet for apoteket

Fokus på visitation har vist sig at være afgøren-
de, hvis apoteket skal nå sit mål for medicinsamtaler. 
Se her, hvordan Skovlunde Apotek har haft succes 
med at forenkle visitationen.

Skovlunde Apotek
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Kerly Servilieri,
apoteker på Brædstrup Apotek

Hvordan opstod jeres fokus på medicinsamtaler?
”Da jeg overtog apoteket 1. januar 2019, kiggede jeg 
på, hvor apoteket lå på benchmark. Og det så jo ik-
ke godt ud. Apoteket var slet ikke kommet i gang 
med medicinsamtalerne. Derfor traf jeg hurtigt en 
beslutning om at gøre en indsats for at flytte apote-
ket i den rigtige retning.”

Hvad gjorde du så?
”Fra mit tidligere job som souschef på Aarhus Vejl-
by Apotek havde jeg erfaring med at implementere 
medicinsamtaler. Derfor var jeg i stand til at identi-
ficere barrierer for medicinsamtaler på apoteket fra 
dag ét. En af de vigtigste barrierer var, at farmako-
nomerne på apoteket ikke var klar over, hvorfor 
medicinsamtaler er vigtige – og at det tilmed er lov-
pligtigt at tilbyde dem til borgere i målgruppen. De 
vidste heller ikke, at de har en rolle i forhold til visi-
tering – de betragtede udelukkende medicinsamta-
lerne som en farmaceutopgave. 

Derfor afholdt jeg i januar måned et kursus for al-
le medarbejderne på apoteket for at vise dem, hvil-
ken vej vi sammen skal fremover. Og en af pointer-
ne her var, at medicinsamtaler er en ydelse for hele 
apoteket: farmakonomernes visitering er mindst li-
geså vigtig som farmaceuterne, der afholder medi-
cinsamtalerne. Det var meget vigtigt at slå fast, så 
alle følte sig integreret i arbejdet med at øge antallet 
af medicinsamtaler.”

Hvordan har I implementeret 
medicinsamtalerne i praksis?
”Jeg har udnævnt en farmaceut som tovholder på 

medicinsamtalerne, og det er i høj grad hendes for-
tjeneste, at det er gået så godt. Sammen har vi sat 
nogle konkrete mål for, hvor mange medicinsamta-
ler vi skal gennemføre. De mål følger vi op på hver 
måned ved personaleinformation for eksempel på 
morgenmøder. Vi holder konstant fokus på, hvor-
dan det går. 

For at sikre, at farmakonomerne også føler sig som 
en del af ydelsen, har vi helt bogstaveligt inddraget 
dem i medicinsamtalerne. Når der har været tid, er 
den farmakonom, som visiterede til en medicinsam-
tale, gået med ind og har overværet den. Det har gi-
vet farmakonomerne en helt anden forståelse for, 
hvordan medicinsamtalerne hjælper borgerne. Jeg 
mærker en stor begejstring hos farmakonomerne 
nu, og de diskuterer ivrigt forskellige cases med hin-
anden i det daglige.” 

Hvad har virket særlig godt?
”Det har været helt afgørende, at alle kunne se vær-
dien i ydelsen. Vi laver jo medicinsamtaler for bor-
gernes skyld, for at sikre at de får mest muligt ud af 
deres medicin. Vi ønsker at gøre en forskel ved at 
bruge vores faglighed endnu mere i det daglige. Da 
først personalet havde forstået, hvorfor vi egentlig 
laver medicinsamtaler, så gik det bare derudad!”

”Når alle forstår, hvorfor vi holder 
medicinsamtaler, så går det bare derudad!”

KERLY SERVILIERI,
APOTEKER PÅ BRÆDSTRUP APOTEK

FARMACI 08 | SEPTEMBER 2019 | MEDICINSAMTALER
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4. kvartal 2018: 
0 % af målet for apoteket

1. kvartal 2019: 
508 % af målet for apoteket

For at nå i mål med medicinsamtalerne, må  
 medicinsamtaler være hele apotekets ydelse. 
Se hvordan Brædstrup Apotek har fået farmakono-
merne med ombord.

Brædstrup Apotek
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TEAMWORK. Sammen 
med souschef farmaceut 
Janithika Jeyabalan (th.) 
sætter apoteker Kerly Ser-
vilieri (i midten) mål for, 
hvor mange medicinsamta-
ler, der skal gennemføres. 
At få farmakonomerne til 
at se værdien har været af-
gørende for, at Brædstrup 
Apotek har rykket sig fra 
rød til grøn på rekordfart.
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Anne Lund, souschef 
på Nykøbing Sjælland Apotek

Hvordan opstod jeres fokus på medicinsamtaler?
”I efteråret 2018 var vores antal af medicinsamtaler 
stagneret på et for lavt niveau. Det var ikke godt 
nok, så vi måtte jo gøre noget.”

Hvad har I gjort for at øge antallet af medicinsamtaler?
”Vi har gjort to ting: For det første har vi fra ledel-
sens side gjort det klart, at medicinsamtalerne er en 
vigtig del af hverdagen. Det er entydigt prioritet 
nummer ét for apotekeren – og det var vigtigt at få 
kommunikeret til personalet. 

For det andet har vi visualiseret vores mål og re-
sultater. Det begyndte med et whiteboard, hvor vi 

hver måned skrev antallet af medicinsamtaler op.
Senere fik en farmakonom en idé til en planche 

med en række felter inddelt efter måneder (se foto 
til venstre, red.). De første felter for hver måned er 
hvide. De symboliserer det absolutte minimum af 
medicinsamtaler, vi skal lave. Derefter er felterne 
grønne, og når vi når herop, betyder det, at medi-
cinsamtalerne begynder at give overskud. Dermed 
at det let for alle at se, hvornår det går godt for apo-
teket. Samtidig er der i hvert felt plads til at skrive 
initialerne for den, der visiterer, og den, der gen-
nemføre samtalen. På den måde kan hver enkelt og-
så se, hvor stor en del af æren vedkommende har.

Nu har vi taget en tredje visualisering i brug (se 
foto til højre, red.). Vi har sat et højt og ambitiøst 
mål for både medicin- og compliancesamtalerne. 

”Det skaber sportsånd at se markøren  flytte sig frem mod målet”

GRØNT OVERSKUD. De første syv hvide felter under hver måned 
angiver det absolutte minimum af gennemførte medicinsamtaler. 
I det grønne område begynder medicinsamtalerne at give over-
skud. I hvert felt skrives navnene på den der har visiteret, og den 
der har gennemført samtalen.
 

GEVINST. Magneten flyttes et felt frem, hver gang der gennemføres 
en medicinsamtale. Passerede den målet inden 1. september kan med-
arbejderne se frem til en fælles bowlingtur.

4. kvartal 2018: 
65 % af målet for apoteket

1. kvartal 2019: 
296 % af målet for apoteket

Visualisering af mål og resultater er et vigtigt 
element på ”grønne” apoteker. Se hvordan Nykøbing 
Sjælland Apotek motiverer personalet ved at synlig-
gøre mål og resultater.

Nykøbing Sjælland Apotek
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”Det skaber sportsånd at se markøren  flytte sig frem mod målet”
Hvis vi når målet inden 1. september, skal vi alle 
sammen ud at bowle. Derfor har vi tegnet en bane 
med felter, og så flytter vi markøren et felt frem, 
hver gang vi laver en medicinsamtale. Vi er allerede 
i mål med compliancesamtalerne og mangler kun 
fem medicinsamtaler, før vi er klar til bowlingturen. 
Det motiverer alle til lige at give en ekstra skalle.”

Hvordan har jeres tiltag virket?
”Det var kombinationen af visualiseringerne og den 
klokkeklare udmelding fra ledelsen, der gjorde ud-
slaget.

Visualiseringerne har gjort mange gode ting. Alle 
medarbejdere kan til hver en tid se, hvad status er 
på medicinsamtalerne. Det giver en god sammen-
hængskraft på apoteket, at alle altid er orienteret. 

Derudover har visualiseringerne 
været et vigtigt værktøj til at forkla-
re personalet, hvordan systemet 
omkring medicinsamtaler hænger 
sammen. Det var meget lettere for 
alle at forstå, når man tydeligt kun-
ne se de hvide og grønne felter, 
frem for ud fra en abstrakt forkla-
ring på et møde.

Og så giver det personalet en god 
sportsånd at se markøren flytte sig. 
Især hos farmakonomerne mærker 
jeg en vis konkurrencelyst – man 
vil gerne være den, der visiterer til 
flest medicinsamtaler. Det motive-
rer også personalet til at tale sam-
men om cases og dele erfaringer i 
det daglige.” n

Har I endnu ikke 
implementeret 
medicinsamtaler?
Der hjælp at hente til dem, som endnu ikke er godt i gang. 
På medlemsnettet findes materiale, der kan lette proces-
sen, i form af manualer, morgenmødemateriale og film 
med gode råd. Her finder I også de kvartalsvise bench-
mark-analyser, hvor I kan se, hvordan apoteket klarer sig i 
forhold til andre. Disse kan fungere som motivation i pro-
cessen. Det er også muligt at få støtte fra den forenin-
gens kredskonsulenter i forbindelse med implementerin-
gen – kontakt din lokale kredskonsulent og hør mere. 

ANNE LUND, SOUSCHEF 
PÅ NYKØBING SJÆLLAND APOTEK

Især hos 

farmako-

nomerne mærker 

jeg en vis kon-

kurrencelyst. 

Man vil gerne 

være den, der visiterer til 

flest medicinsamtaler.

”
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Apoteket kan spille en rolle i tidlig opsporing af 

osteoporose. Derfor er Apotekerforeningen gået 

sammen med Osteoporoseforeningen i et nyt 

samarbejde, der skal give borgerne viden om 

knogleskørhed.

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

anskerne bliver ældre og ældre, og vi sidder 
ned mange timer om dagen. Det er hårdt 
for knoglerne, og derfor er osteoporose et 
stigende problem i befolkningen. Sundheds-
styrelsen anslår, at 550.000 lider af sygdom-
men. De fleste ved det bare ikke. Osteoporo-
se udvikler sig langsomt, og ofte opdager 

man først, at man er ramt, når man brækker en knogle – og 
det kan have alvorlige konsekvenser, især hvis man er ældre. 

Derfor er det vigtigt at spotte sygdommen tidligt, så man 
kan forebygge knoglebrud. Og det kan apotekerne hjælpe 
med til, siger Birthe Søndergaard, der er sundhedsfaglig di-
rektør i Danmarks Apotekerforening. 

”94 procent af alle voksne borgere er i kontakt med apote-
ket i løbet af et år. Derfor bør man på apoteket være op-
mærksom på de borgere, der er i risikogruppe for at udvikle 
osteoporose og på den måde hjælpe dem til at opdage syg-
dommen i tide. Det er et oplagt område, hvor apoteket kan 
bidrage til at løfte folkesundheden,” siger hun. 

Og det er, ifølge Birthe Søndergaard, netop baggrunden for 
et nyt samarbejde mellem Apotekerforeningen og Osteopo-
roseforeningen, der hjælper apotekerne med at sætte fokus 
på sygdommen i samarbejde med Osteoporoseforeningens 
lokalafdelinger (se boks).  

”Det giver rigtig god mening for apoteket at støtte op. Kalk 
og D-vitamin er vigtig i både forebyggelse og behandling af 
sygdommen, og her kan apoteket rådgive. Materialet fra 
Osteoporoseforeningen hjælper til med at tage dialogen med 
borgerne,” lyder opfordringen fra Birthe Søndergaard. n

Spot de skøre 
knogler i tide

D Vil I være med?
Informationsindsatsen ligger i perio-
den omkring den internationale oste-
oporosedag den 20. oktober 2019. 
På apoteket kan I:

Bestille materialekit
Bestil folder til uddeling blandt kun-
derne, en A3-plakat og et faktaark, 
der kan give apotekspersonalet mere 
viden.

Få frivillige ud på apoteket
Apoteket kan booke frivillige til at 
komme med en stand på apoteket i 
uge 43 og uddele informationsmate-
riale og tale med interesserede. 

Bestil materialer og læs mere på 
www.osteoporosefrivillig.dk/apotek.
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typer borgere, apoteket skal holde øje med
Osteoporose giver ikke smerter eller andre symptomer. Det kan derfor være svært at opdage, at man 
lider af sygdommen. Men det kan godt betale sig at finde ud af det, da man kan gøre meget for at 
forebygge brud. Apoteket kan hjælpe med tidlig opsporing af sygdommen ved at være særligt op-
mærksom på visse typer borgere. 7

1

4

3

5

6

72

Arvingerne. 50 procent af alle tilfælde af knogleskør-
hed skyldes arvelighed. Man bør derfor være opmærk-
som, hvis en borger har sygdommen i nærmeste familie.

Tidligere brækkede knogler. Knoglebrud, der sker 
under hverdagsaktiviteter, kan være et tegn på osteopo-
rose. Ofte sker bruddene på håndled, ryghvirvler eller lår-
benshalsen. 

Kvinder i tidlig overgangsalder. Det naturlige 
knogletab øges i overgangsalderen (ca. 6 % om året). 
Derfor har kvinder, der går tidligt i overgangsalderen (un-
der 45 år), øget risiko for at udvikle sygdommen. 

Folk med lav kropsvægt. Når man er undervægtig 
(BMI <19), har man typisk mindre knoglemasse end nor-
malvægtige. Det giver øget risiko for osteoporose. 

Rygere. Hver sjette hoftebrud kan forklares med ryg-
ning. Årsagen er, at rygere generelt er slankere end ikke-
rygere, kommer tidligere i overgangsalderen samt har et 
lavere niveau af østrogen i blodet. Alle faktorer, der øger 
risikoen for knogleskørhed. 

Ældre over 80 år. Fra 30-årsalderen mister både 
mænd og kvinder 0,5-1 % af deres knoglemasse om året. 
Jo ældre man er, des mindre er ens knoglemasse derfor, 
hvilket øger risikoen for porøse knogler. 

Brugere af prednisolon (binyrebarkhormon), 
der har taget præparatet i mere end tre måneder. Be-
handlingen nedsætter optagelsen af kalk og D-vitamin 
fra tarmen, hvorfor brugere af præparatet kan have brug 
for tilskud af kalk og D-vitamin. Derudover øger behand-
lingen nedbrydning af knoglevævet, nedsætter knogle-
opbygning og mindsker mængden af kønshormon. Alle 
disse elementer tilsammen kan medføre et betydeligt 
knogletab, der kan resultere i osteoporose. 

Borgere, der falder inden for en af disse kategorier, kan få 
en henvisning af lægen til en DEXA-skanning. Den måler 
knoglernes mineralindhold samt knogletætheden i krop-
pen og viser på den måde, om man har osteoporose.  

Kilder: Osteoporoseforeningen
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Problemerne med medicinmangel ramte 

medierne hen over sommeren, og lægerne 

råbte vagt i gevær. Lægemiddelstyrelsen 

har fokus på problemet, men en løsning 

ligger, ifølge styrelsen, ikke lige for. Apote-

kerforeningen foreslår en kulegravning. 

Tekst: Trine Ganer

Parkinsonmedicin, hæmoridecreme og blod-
tryksmedicin. Hver dag må medarbejdere på 

landets apoteker sende borgere hjem uden den me-
dicin, som lægen har ordineret til dem. På apoteker-
ne gør medarbejderne en stor indsats for at afhjælpe 
situationen, og i de fleste tilfælde lykkes det at finde 
et egnet alternativ, men det sker som bekendt også 
jævnligt, at borgeren må sendes tilbage til lægen, 
som ordinerer et andet præparat.

Medicin i restordre er ikke noget nyt fænomen, 
men det tyder på, at problemet er i stigning. Det 
mener i alt fald de praktiserende lægers faglige sel-
skab, der i sommer gik i medierne og råbte vagt i ge-
vær. 

”Jeg oplever nærmest dagligt i min egen praksis, 
at der er patienter, som vender tilbage og beklager 
sig over, at de ikke har kunnet få den medicin, vi 
har udskrevet til dem. Stadig flere kolleger besværer 
sig over det samme problem. Vi er dybt frustrerede 
over situationen. Vi oplever, at det er et tiltagende 

problem gennem det seneste års tid, som skaber me-
get støj i sundhedsvæsenet,” siger formand for 
Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, til 
Berlingske den 19. juli og foreslår, at man stiller 
krav om forsyningssikkerhed til dem, der har retten 
til markedet, lægemiddelindustrien og importører-
ne.

Parkinsonforeningen stemte i med en opfordring 
til den nye sundhedsminister om at tage fat i pro-
blemet. Foreningen kontaktes, ifølge formand Mi-
chael Buksti, dagligt af parkinsonpatienter, som har 
måttet gå tomhændede hjem fra apoteket, fordi de-
res medicin er i restordre.

Hus forbi

Hos Lægemiddelstyrelsen melder man umiddelbart 
hus forbi, når det gælder øgede krav til markedsfø-
ringsindehavere, industri og importører. Direktør 
Thomas Senderovitz kalder forslaget om forsynings-
sikkerhed “juridisk komplekst stof, som ikke ligger i 
Lægemiddelstyrelsens regi.” Det vil kræve en aftale 
mellem nationale og internationale myndigheder 
og muligvis lovændringer, og det er ikke noget, 
man fixer med et snuptag, lyder hans vurdering 
over for blandt andre DR.

Til gengæld er han åben for, at informationen om 
tilgængelig medicin kan blive bedre via det fælles 
medicinkort. Faktisk arbejder styrelsen, ifølge Tho-
mas Senderovitz, på sagen, selv om man ikke skal 
forvente et løsning lige om hjørnet.

“Der er andre aktører inde over end lige Lægemid-

Medicinmangel er kommet på dagsordenen

”Jeg har desværre ikke den 
tryllestav, der kan klare det 

hele på et øjeblik.”
THOMAS SENDEROVITZ, 
DIREKTØR I LÆGEMIDDELSTYRELSEN
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Medicinmangel er kommet på dagsordenen
delstyrelsen. Jeg har desværre ikke den tryllestav, 
der kan klare det hele på et øjeblik,” siger Lægemid-
delstyrelsens direktør til Avisen Danmark, men for-
sikrer altså, at der arbejdes på en løsning, der skal 
skabe øget gennemsigtighed.

Apotekerforeningen 
foreslår kulegravning

Skal man finde løsninger på de problemer, der ligger 
til grund for det stigende antal restordrer, er der be-
hov for en kulegravning, mener Danmarks Apote-
kerforening.

”Hvis vi skal have nogen mulighed for at finde 
løsninger på restordreproblemerne, har vi brug for 
at få belyst omfang, konsekvenser og årsager til, at 
der opstår svigt i forsyningen. Vi har brug for mere 
viden for at kunne pege på løsningerne,” sagde ad-
ministrerende direktør Anders Kretzschmar i en 
pressemeddelelse.

Lægemiddelstyrelsen mener dog ikke, at der er be-
hov for en undersøgelse, for man har, ifølge styrel-
sens direktør, et godt overblik over årsagerne.  

Emnet blev drøftet på et møde i maj, hvor Læge-
middelstyrelsen inviterede til et møde efter henven-
delser fra Apotekerforeningen og Lægeforeningen. 
På mødet deltog ud over styrelsen og de to forenin-
ger repræsentanter for grossisterne.

På mødet lovede styrelsen blandt andet at se på 
muligederne for bedre adgang til informationer om 
forsyningsvanskeligheder.

Hvorfor stiger 
problemerne med 
forsyningssvigt?

I sit holdningspapir vedrørende forsyningssvigt fra 
tidligere i år angiver Sammenslutning af Apotekere i 
EU blandt andet følgende årsager til forsyningssvigt:

•  Den stigende globalisering gælder også læge-
middelproduktion og produktion af aktive læge-
middelstoffer, der koncentreres på færre sites. Det 
gør forsyningen mere sårbar, da eventuelle forsy-
ningsproblemer rammer mere bredt.

•  Fejlkalkuler af behovet for medicin i de forskel-
lige lande kan resultere i restordrer.

•  Faste kvoter på medicin, der kan sælges til andre 
lande som parallelimport, begrænser muligheden 
for forsyninger med parallelimporteret medicin.

Kilde: Position Paper on Medicine Shortages, 

Pharmaceutical Group of European Union (PGEU), 2019 

>
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Forsyningssvigt er et 
voksende problem i hele Europa
Det er ikke kun i Danmark, at borgere oplever at 
måtte gå forgæves efter deres medicin. Sidste år råb-
te apotekerforeninger i bl.a. Norge, Belgien, Frank-
rig, Holland og Portugal vagt i gevær, og medierne 
dækkede sagen intensivt. 

En undersøgelse lavet af Sammenslutning af Apo-
tekere i EU (PGEU) sidste år dokumenterer tenden-
sen. I fire ud af ti medlemslande oplevede medlems-
organisationerne, at problemet, der både dækker 
mangel på livsvigtig medicin og almindeligt brugte 
lægemidler, var væsentlig større i 2018 end tidlige-
re. 

Løsning på flere fronter

Årsagerne til medicinmangel er mange og komplek-
se (se boks på side 19), og en løsning kræver, ifølge 
PGEU, at der sættes ind på flere fronter.

Først og fremmest foreslår organisationen, at man 
fra myndighedernes side arbejder på at sikre forsy-
ningerne med udgangspunkt i patienternes behov – 
både nationalt og på EU-niveau.

Dernæst opfordrer man til at udvide apotekets mu-
lighed for at substituere i mangelsituationer. I nogle 
lande, som for eksempel Danmark, kan man foreta-
ge generisk substitution inden for en lægemiddel-
gruppe. I andre lande har apoteket videre beføjelser, 
der giver mulighed for at foretage terapeutisk substi-
tution – det vil sige, at apoteket i en mangelsituati-
on kan skifte til et lægemiddel med et andet aktivt 
stof, men samme behandlingsmæssige formål. 

I England åbnede man i starten af 2019 således op 
for, at regeringen i særlige tilfælde kan tillade apote-
kerne at udføre terapeutisk substitution for at løse 
akutte mangelsituationer.

Et andet vigtigt punkt er, ifølge PGEU, at myndig-
hederne sikrer, at der bliver øget gennemsigtighed 
og adgang til informationerne om medicinmangel 
på tværs af forsyningskæden. n

Kilde: Position Paper on Medicine Shortages, Pharmaceutical Group of 

European Union (PGEU), 2019
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Om et par måneder vil langt de 
fleste medarbejdere på landets 
apoteker bære et af de skilte, som 
ses her. Apotekerne har tilkende-
givet, hvor mange de får behov 
for, og tilbagemeldingen tyder 
på, at langt de fleste planlægger 
at bestille foreningens skilte, når 
de ifølge planen ligger klar til be-
tilling hos grossisterne i løbet af 
oktober.

Beslutningen om, at faguddan-
net personale på apoteket skal 

bære et skilt, der angiver uddan-
nelsesbaggrund, blev truffet på 
Apotekerforeningens generalfor-
samling i maj. Formand Anne 
Kahns begrundede dengang for-
slaget til ændringen af God Apo-
tekerskik sådan:

”Formålet er i endnu højere 
grad at synliggøre apotekernes 
faglige profil og medarbejdernes 
faglige baggrund og kompetence. 
Dette er et vigtigt signal i forhol-
det til omverden og apotekets 

kunder,” sagde formanden.
Det er besluttet i øvrigt at frem-

stille skilte til andre medarbejder-
grupper.

Skiltene vil være med magnet 
og af aluminium. Størrelsen bli-
ver som vist her (6,5 cm x 1,5 
cm). 

De titelskilte, der bestilles i 
2019, vil være gratis for apoteket. 
Titelskilte, der bestilles via gros-
sist fra 1. januar 2020, koster 45 
kr. pr. stk.

Skilte på vej!

Titulering.  Snart skal apotekets 
medarbejdere bære titelskilte. 
Det skal synliggøre apotekets 
faglige profil.
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Til november skal mange apoteker influen-

zavaccinere for første gang. Og de kan godt 

glæde sig, hvis man spørger Claude Lützen, 

der har vaccineret på sine apoteker de 

sidste to sæsoner. Farmaci har bedt ham 

forberede debutanterne på, hvad der venter 

om et par måneder. 

Tekst: Trine Ganer

borgere blev sidste år vaccine-
ret mod influenza på deres lo-

kale apotek, og det tal bliver formentlig langt højere 
i år. Med etableringen af vaccinationsselskabet Apo-
vac kommer mange flere apoteker med på vognen, 
når en ny vaccinationssæson skydes i gang om et 
par måneder. 

Uddannelsen af cirka 700 vaccinatører i regi af 

Apovac går snart i gang, og de kan godt glæde sig til 
kalenderen viser 1. november, og vaccinationssæso-
nen skydes i gang, siger en af dem, der har prøvet 
det to gange før. Claude Lützen, der er apoteker på 
Søborg Apotek og Buddinge Apotek, sprang i 2017 
ud i at tilbyde influenzavaccinationer på apoteket, 
en beslutning han ikke har fortrudt. 

 ”Det er både sjovt og en god oplevelse, fordi man 
kommer tæt på kunderne. Der sker noget, når man 
ikke har en skranke imellem sig. Den del af persona-
let, som vaccinerer, synes at det er en fantastisk 
spændende opgave,” siger Claude Lützen.

Kan virke grænseoverskridende

Omkring halvdelen af de ansatte på hans apoteker 
er certificerede vaccinatører, den anden halvdel har 
ikke haft lyst til ”det med nålene”. 

”Jeg er imponeret over, at så mange af medarbej-
derne har haft mod på det. Jeg syntes selv, at det 

VACCINATION:

”Den første er den sværeste”

65.000
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”Det der med at 
sælge cremer… 

det er jo ikke derfor, 
jeg har taget en lang 

uddannelse.”

CLAUDE LÜTZEN, APOTEKER PÅ 
SØBORG APOTEK OG BUDDINGE APOTEK

Godt at vide for apoteket!

Det største pres ligger de første par uger. Langt 
de fleste får deres vaccination i den første del af 
perioden. Tag hensyn til det i vagtplanen og hav 
evt. en medarbejder dedikeret til vaccination alene i 
de første to uger af november.

Der kommer flere, end man lige tror. Claude Lüt-
zen og medarbejderne på hans apoteker blev over-
raskede over, hvor mange der dukker op, så snart 
influenzasæsonen går i gang.  

Hav alt det praktiske klar for når først det kører, 
så skal det gå hurtigt. Vacciner, sprøjter, vatrondel-
ler etc. skal være klar til brug, og man skal have nem 
adgang til it-systemet.

Informer inden, så borgerne ved, at muligheden er 
der. På Søborg Apotek og Buddinge Apotek lægger 
de flyere ud, to uger før sæsonen starter. Informati-
on på apotekets Facebookside før og under vacci-
nationsperioden har hjulpet til at sprede budskabet 
i lokalområdet.  

virkede en smule grænseoverskridende, inden jeg 
gik i gang, men man får hurtigt styr på det. Den før-
ste gang er den sværeste,” siger han.   

Claude Lützen har valgt også at lade sig certificere 
som vaccinatør, og det har ført til mange gode ople-
velser med kunderne, der synes, det er hyggeligt at 
blive vaccineret af apotekeren. For ham ligger opga-
ven helt naturligt på apoteket.

”Det der med at sælge cremer… det er jo ikke der-
for, jeg har taget en lang uddannelse. Der har i 
mange år været en brancheglidning i retning af ma-
terialist. Jeg vil hellere ind i brancheglidningen for-
hold til lægerne,” siger han. 

Og kunderne har taget godt imod det. Et par uger 
før vaccinationssæsonen starter, har de haft flyere 
liggende i kunderummet, og det har haft en effekt. 
Men først med mund-til-øre-metoden tog det for al 
vor fart. Sidste år kom kunderne selv og bad om at 
blive influenzavaccineret. 

>
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I Apovac arbejder man lige nu på at få alt på plads, 
så apotekerne kan komme godt i gang med at vacci-
nere med start 1. november. Der er fuld tryk på 
etablering af rammer og vejledninger, som skal 
hjælpe og støtte apotekerne. Og materialerne skal 
nok komme ud i god tid, lover direktør Kristian 
Johnsen.

”Det helt afgørende for os er at skabte en tryg, sik-
ker og professionel ramme for vaccination på apo-
tek. Både for de medarbejdere, der skal udføre opga-
ven, og for de borgere, der skal vaccineres. Og hel-
digvis står vi på skuldrene af de gode erfaringer, 
som mange apoteker allerede har gjort sig med in-
fluenzavaccination,” siger Kristian Johnsen. 

Lige nu arbejder man, ifølge Apovac-direktøren, 
på at få hele infrastrukturen på plads. Det indebæ-
rer blandt andet en aftale med Hejdoktor.dk og spe-
ciallæge Annemarie Bay-Andersen, som bistår med 
autorisation, godkendelser, rådgivning og tilsyn. 
Der er også gang i udvikling af et IT-system, som 
guider vaccinatørerne gennem hele vaccinations-
processen med kunden. 

Et vigtigt element er uddannelsen af de mange 
medarbejdere, der skal stå klar med nålene til no-
vember. Man regner med, at cirka 700 apoteksansat-

te skal igennem det certificeringskursus, som Apo-
vac lige nu udbyder over hele landet i samarbejde 
med Pharmakon. Der er to kursusniveauer: et for de 
nye vaccinatører, som indebærer fremmøde, selv-
studie og test, og en re-certificering for dem, som 
har vaccineret mere end 30 personer i 2018. Re-cer-
tificering kan klares med selvstudie og test.

Som led i uddannelsesprogrammet bliver der også 
lavet en instruks til vaccinatørerne og en vejledning 
til apotekerne, der kommer med anbefalinger om-
kring rammer og procedurer på apoteket, så de kan 
være helt klar til at tilbyde vaccination, når sæso-
nen skydes i gang. 

Er man i tvivl om noget, står Kristian Johnsen klar 
til at svare på spørgsmål både på mail og telefon, og 
han deltager også gerne i for eksempel kredsmøder 
med oplæg om Apovac og det fælles projekt, under-
streger han.

Apovac: Rammer og vejledning på vej

>
Overvældende i begyndelsen

Ifølge Statens Serum Institut bliver langt hovedpar-
ten vaccineret de første to uger af perioden, og cirka 
90 procent har fået et stik inden for den første må-
ned. Det stemmer fint overens med Claude Lützens 
erfaringer.

”Det kan godt virke lidt overvældende lige i be-
gyndelsen, og det skal man geare sit skema til. Vi 
forsøger ikke at lægge ferier og kurser de første uger 
af perioden,” siger han.

Enkelte læger har været skeptiske, men de fleste 
har taget godt imod tiltaget.

”Der er pres på de praktiserende læger, og mange 
borgere oplever, at det kan være svært at komme i 
kontakt og få en tid. Vaccinationsraten skal hæves, 
og jo flere vi er om at løfte den opgave, jo bedre. På 
apoteket går man ind fra gaden, hvilket mange er 
virkelig glade for. Det er borgerne, det handler om, 
og hvis de får en god service hos os, så kommer de 
igen,” siger Claude Lützen.

Han håber, at influenzavaccinationer bare er be-
gyndelsen, og han har allerede tanker om på sigt at 
tilbyde rejsevaccination. n
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Klip fra medierne

 

22. august 2019
”I sundhedssektoren når vi længst, hvis vi udnytter alle til-gængelige ressourcer på bedste måde. Så husk nu at tænke apo-tekerne ind i den samlede plan. Vi er klar til at styrke samarbej-det og tage del i opgaveløsnin-gen - ikke mindst når det gælder om at sikre kvaliteten for vores ældre medicinske patienter.” 

– Anne Kahns

 

21. august 2019

”Tak til Tue Flindt Møller for 

hans forslag om i højere grad at 

lade apotekerne administrere læ-

gens ordination. Vi er helt enige 

i, at det ligger i naturlig forlæn-

gelse af apotekernes nuværende 

opgaver, og at en ny arbejdsfor-

deling omkring recepter og me-

dicinudlevering vil være til alles 

fordel.” 

– Anne Kahns

 

12. august 2019
”Apotekerne er den fremskudte og nære del af sundhedssekto-ren, som er tæt på borgerne. Det kan vi udnytte til at sikre endnu bedre forebyggelse, tidlig opspo-ring og korrekt behandling af de mange kroniske patienter. Og de kroniske patienter er ifølge de nye tal både dig og mig.” 

– Anne Kahns
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I år er det 175 år siden, at landets apotekere gik sammen 

og stiftede Apotekerforeningen i Danmark. I anledning af 

jubilæet nørder Farmaci apotekerhistorie sammen med 

tidligere adjungeret professor Poul R. Kruse. Han tager os 

med tilbage til apotekernes fødsel, stiftelsen af Apoteker-

foreningen i Danmark, og til dengang medicinproduktion 

flyttede fra apoteket til medicinalfabrikker.

Apotekernes historie:

Verdens første apotek 
åbner i Bagdad

I antikken er læge- og apoteksgerningen 
forenet, men da verdens første apotek åb-
ner i Bagdad, skilles de ad. Efterfølgende 
breder adskillelsen sig mod vest, og om-
kring år 1200 findes der apoteker i alle by-
samfund i Middelhavslandene.

Læge- og apoteksgerningen  
adskilles formelt 

Den formelle separation af lægens og apotekerens hverv sker, da den tysk-
romerske kejser Friedrich den 2. i 1241 udsteder en medicinalforordning for 
Syditalien og Sicilien, der fastlægger principperne for henholdsvis lægevirk-
somhed og apoteksvirksomhed. Principperne breder sig til andre europæi-
ske lande, heriblandt Danmark.

“Adskillelsen af lægens og apotekets arbejde sker blandt andet af etiske 
årsager. Hvis lægen både skulle diagnosticere, ordinere, tilberede medicinen 
og kræve penge for det hele, kunne lægen jo fristes til at ordinere lidt mere 
end nødvendigt. Siden dengang har adskillelsen af de to fag stået sort på 
hvidt i alle medicinalforordninger,” fortæller Poul R. Kruse.

Den katolske kirkes sundhedstjeneste 
ophører i Danmark

 
I Europa og således også i Danmark fungerer de katolske munke både som 
læger og apotekere i middelalderen. Høj som lav kommer på klostret og får 
gratis behandling hos munkene, der vurderer balancen i patientens kardinal-
væsker og ordinerer åreladning eller en mikstur skabt af klosterhavens urter. 

Da klostrene i Danmark lukker med reformationen i 1536, må sygdomsbe-
handlingen finde en ny struktur. Inspireret af Centraleuropa adskiller man 
lægens og apotekets arbejde og påbegynder etableringen af et læge- og 
apotekervæsen.

Danmarks første apotek 
åbner i København

 
For at sikre kvalificerede apotekere indfører man 
under Christian den 3. et system af apotekerbe-
villinger. Ønsker man at åbne et apotek, sender 
man en ansøgning til kongen, hvori man beskri-
ver sine kvalifikationer.

Den ældste, kendte apotekerbevilling i Dan-
mark udstedes til Willum Unno i 1546. Unno får 
tilladelse til at drive apotek i Højbrostræde i   
København.

700-tallet 1536

Tekst: Lise Nygaard (freelancejournalist) og Trine Ganer

1241 1546

Fra fabrikant til formidler
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Københavner-
apoteker prisreguleres
 
I 1619 er der to apoteker i København, og utilfredsheden med dem er stor. Va-
rerne er for gamle, for dyre eller også er de der slet ikke. Derfor beslutter man at 
lave en mere fast lovgivning på området – dog kun gældende for København.

Fem læger fra Det Medicinske Fakultet ved Københavns Universitet sættes på 
opgaven, og de udgiver bogen “Apothecken Taxt”, som skal sikre ensartede me-
dicinpriser. 

Dette er det første danske eksempel på, at priserne ikke bliver sat af sælge-
ren, men af regeringen. 

Takster udbredes  
til hele landet

 
Prisreguleringen af medicin, der blev indført for apote-
ker i København i 1619, bliver hurtigt utidssvarende. 
Krigsuroligheder rundt omkring i Europa betyder, at 
transport af råvarer bliver dyrere, og derfor dækker    
takstens salgspriser ikke længere omkostningerne for 
apotekerne.

Det betyder, at apotekere må bryde loven og sælge  
deres varer til en anden pris for at holde sig oven vande. 
Derfor laver man i 1645 en ny takst, der samtidig gælder 
for hele landet.

Farmacien i Danmark  
får sin ”grundlov”

 
I 1672 udgives ”Medicinalordning og medicintakst af 1672”. 
Ordningen fastlægger generelle principper for apotekerne 
over hele landet og bliver dermed den danske farmacis 
”grundlov”. Blandt andet får apotekerne eneret på salg og 
tilberedning af lægemidler, åbningstiderne fastlægges fra 
officiel side, og der kommer officielle kvalifikationskrav til 
apotekerne og deres personale.

Der er på det tidspunkt 24 apoteker i Danmark – fire i Kø-
benhavn og 20 i andre større handelsbyer.

1619

1645 1672

Apoteket må sælge krydderier og 
kemikalier for at overleve

Efterspørgslen efter medicin er lille i 1600- og 1700-tallet. Så uden 
mulighed for at hæve priserne udnytter apotekerne deres europæi-
ske netværk af grossister på flere forskellige måder for at overleve:

“Apotekerne var lokalsamfundets leverandør af vin, krydderier, ke-
miske stoffer, papir og bladguld i et omfang, der langt oversteg me-
dicinsalget, så det var det, der gav rugbrødet. At levere råvarer til 
maling af et helt hus er jo en noget anden kvantitet end en flaske 
hostesaft,” fortæller Poul R. Kruse. 

Regeringen har en interesse i at forbedre folkesundheden. Det kan 
blandt andet gøres ved at bevare apotekerne, og derfor bliver der 
ofte skrevet goder som for eksempel eneret på salg af alkohol i et 
område eller skattefrihed ind i apotekerbevillingerne.  



Apotekerne gør oprør

I 1811 udsendes en takst, som apotekerne nægter at overholde 
med henvisning til de kraftige prisstigninger på farmaka på 
grund af krigsuroligheder i Europa. Taksten er fastlagt af det 
såkaldte Sundhedskollegium, hvor apotekerne er repræsenteret, 
men lægerne er i flertal. I desperation udarbejder apotekerne 
selv en alternativ takst, som de vælger at følge. Myndighederne 
reagerer kraftigt og idømmer apotekerne pengebøder for ikke at 
overholde den officielle takst.  

Kampe med lægerne 
fører til organisering

Kampene med lægerne i Sundhedskollegiet om blandt andet 
taksterne fortsætter. Det står klart, at der er behov for, at 
apotekerne organiserer sig. Københavns Apotekerforening af 
1838 etableres.

Apotekerforeningen 
i Danmark stiftes

Apotekerne presses på flere fronter 

De mister håndkøbssalg til blandt andre købmænd og materialister, 
og samtidig overvejer myndighederne at afskaffe de salgbare apot-
eksprivilegier. Der er behov for en landsdækkende forening, og apo-
teker Salomon Meyer Trier (1804-1894), indehaver af Lyngby Svane 
Apotek, tager initiativ til stiftelse af Apotekerforeningen i Danmark.

1838

1811 1844
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Danmarks 
Apotekerforening 
har175 års jubilæum 

Apotekerne som rådgivere

Apotekerne fremstiller ikke længere selv medicin. 
Apotekets primære rolle er i dag at udlevere medicin, 
som læger har ordineret, og industrien har produce-
ret. Apoteket skal vejlede og rådgive for at sikre sig, at 
borgerne har de bedst mulige forudsætninger for at 
tage medicinen korrekt. 

Første medicinfabrik

Alfred Nicolai Benzon (1823-1884) var apoteker på Svane Apoteket i København. 
I 1849 etablerer han en ’engroshandel for droger og kemikalier’ og slår sig dermed 
også ned som grossist. I 1863 etablerer han en kemisk fabrik, Alfred Benzons Fa-
brikker, ved Kalvebod Strand, som er det nuværende Halmtorvet. Bygningerne lig-
ger der i øvrigt stadig ved det, som i dag kendes som Kødbyen. Fabrikken er den 
første danske lægemiddelindustrivirksomhed.

Fabriksfremstillede 
medikamenter 
kontrolleres

Der indføres offentlig kontrol med 
fabriksfremstillede medikamenter.

1863

1932 2019

TIL RECEPTEN. 
En receptkuvert 
fra Istedgades 
Apotek i Køben-
havn, som åbne-
de i 1897. I dag er 
apoteket nedlagt 
og de smukke lo-
kaler huser café-
en Bang & Jensen.
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GAMMEL LØVE. En receptkuvert 
fra Næstved Løve Apotek, der er 
blandt landets ældste apoteker. 
Ved oprettelsen i 1640 fandtes på 
Sjælland kun apoteker i Køben-
havn, Sorø og Helsingør. I 1695 
flyttede apoteket til en ejendom 
på Axeltorv i Næstved, hvor den 
nuværende apoteksejendom sta-
dig ligger. Næstved Løve Apotek 
har således haft til huse på samme 
adresse i mere end 320 år.
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Apoteksudnævnelse

Præstø Apotek: Jamhureh Hannani 
den 29. juli 2019.

Apoteksovertagelse

Frederiksværk Apotek: Apoteker Amir Lavasani 
den 1. november 2019.

Apoteksfilial oprettet

Middelfart Apotek åbnede den 29. august 2019 
ny filial med navnet Haderslev Krone Apotek. 

København Valby Apotek åbnede den 30. august 
2019 ny filial med navnet Ryparken Apotek. 

Skive Løve Apotek åbnede den 1. september 2019 
ny filial med navnet Nyholm Apotek. 

Aarhus Løve Apotek åbnede den 2. september 
2019 ny filial med navnet Aarhus Magasin Apotek. 
 
København Nørrebro Apotek åbnede den 2. sep-
tember 2019 ny filial med navnet Apotek Strøget. 

Nedlagte apoteksfilialer

København Nørrebro Apotek har lukket Apotek 
Illum pr. 25. august 2019.

Apoteksbevilling opgivet

Horsens Svane Apotek: Apoteker Elise Kjellerup 
Gerstrøm fra udgangen af maj 2020.

Ledige apoteksbevillinger

Holbæk Elefant Apotek er ledig pr. 1. april 2020. 
Ansøgningsfrist 16. september 2019 kl. 12.00.

Taastrup Apotek er ledig pr. 1. januar 2020. 
Ansøgningsfrist 16. september 2019 kl. 12.00.

Skørping Apotek er ledig pr. 1. april 2020. 
Ansøgningsfrist 16. september 2019 kl. 12.00.

Fødselsdage og jubilæer 

25-års jubilæum

1. oktober 2019: Susanne Trøck-Nielsen, 
København Kongelig Hof-Apotek.

30-års-jubilæum

1. oktober 2019: Peter Mogens Øelund, 
Hørsholm Apotek.

 



    

  Bico leverer nøglefærdige butikker til din smag. 
Vi mener, at gode ideer fortjener godt håndværk. 

Hvordan skal dit apotek se ud? 

 www.bicoconcept.dk

Ta kontakt i dag - post@bicoconcept.dk - Tlf: 50 73 2   8

1. Møde med apoteker2. Plantegning 3. Logistik
4. Belysning

5. Div faggrupper6. Leasing  
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Flere end hver 5. af os har problemer 
med maven. For nogle er det kronisk.

I samarbejde med

Sundhedsfaglig kampagne på vej!
Tarmen er temaet i efterårets sundhedsfaglige kampagner. Første aktivitet, der 

stiller skarpt på inflammatorisk tarmsygdom, går i luften midt i september (uge 38).

Læs mere på medlemsnettet under 

Kunderådgivning/Sundhedsfaglige kampagner/2. halvår
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