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Apotekernes økonomimodel 
giver dårligere sundhed

Apotekerforeningens forhandlinger med Sundheds- og Ældreministeriet om en ny 
økonomimodel for apotekssektoren går snart i gang, og inden for sektoren holder vi li-
ge nu vejret. For vil det lykkes at lande en aftale, der sikrer, at apotekerne også frem-
over kan tilbyde både faglig rådgivning af høj kvalitet og god tilgængelighed på apote-
kerne, også i landområderne? 

Med 180 nyåbnede apoteksenheder på godt fire år og udvidede åbningstider har vi le-
veret på politikernes ønske om øget tilgængelighed. Problemet er, at apotekernes sam-
lede avanceramme ikke er øget tilsvarende. Det hænger naturligvis ikke sammen. Når 
der sælges solcreme eller vitaminpiller – de såkaldte frihandelsvarer – skæres der i apo-
tekets avance på lægemidler, og hvis udviklingen fortsætter, vil apotekerne om få år vil 
have en fastkroneavance på 0 kr.

Konsekvensen ses allerede: Mange apoteker, hvis forretning i relativt høj grad baserer 
sig på salg af lægemidler, er truet på eksistensen – mange af dem i landdistrikterne. Og 
samlet set tjener vi som sektor i stigende grad penge på frihandelsvarerne frem for den 
lægemiddelfaglige rådgivning, som vi er sat i verden for at levere. 

I dette nummer af Farmaci kan du møde fire apotekere, som på for-
skellig vis har ageret på og er påvirket af den ændrede konkurrence-
situation efter den nye apotekerlov i 2015. Trods deres forskellighe-
der er de enige: Hvis apotekets faglighed skal sikres, må avancen på 
lægemidler op. Men hvis det sker på bekostning af indtjeningen på 
frihandelsvarerne, kan det risikere at ramme de nye enheder, der i 
høj grad er finansieret af netop det.

De fire apotekere tegner et billede af en sektor, hvis fremtid afgøres 
af udfaldet af de kommende forhandlinger. Men det har ikke kun 
betydning for os, der er beskæftiget på apotekerne. Det vedrører også resten af befolk-
ningen. Vi har i dag en god og velfungerende model for apotekernes drift, der sikrer 
tilgængelighed, faglighed og faste lave medicinpriser. Hvis vi sætter det over styr, kan 
vi stå tilbage med et svækket sundhedsvæsen i de områder af landet, hvor der er aller-
mest behov, med dårligere sundhed og flere indlæggelser til følge. 

Derfor arbejder vi i Danmarks Apotekerforening lige nu benhårdt for en ny økonomi-
model. Ikke blot for at apotekerne får ordentlige driftsvilkår. Men også for at sikre et 
stærkt, nært sundhedsvæsen til gavn for borgerne uanset, hvor de bor.

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

Hvis apotekets 

faglighed skal sikres, 

må avancen på læge-

midler op.”

”
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I starten af oktober går forhandlingerne om 

en fornyelse af bruttoavancen for apoteks-

sektoren i gang, og Apotekerforeningens 

strategi er klar: Fagligheden skal sikres 

med højere avance på salg af lægemidler, 

uden at det undergraver eksistensgrundla-

get for de mange nye enheder. Det er ikke 

blot en økonomimodel, men apotekssekto-

rens fremtidige rolle i sundhedsvæsenet, 

der er til forhandling, siger formand Anne 

Kahns.

Tekst: Trine Ganer · Foto: Andreas Bang Kirkegaard

Den skrumpende avance på lægemidler skal 
op, så apotekerne i højere grad tjener penge 

på den lægemiddelfaglige rådgivning. Samtidig må 
det økonomiske grundlag under de mange nye apo-
teksenheder ikke forsvinde, hvilket risikeres, hvis 
der reduceres i indtjeningen på frihandelsvarerne.

Det er udgangspunktet for Danmarks Apotekerfor-
ening i de forhandlinger om en ny bruttoavanceaf-
tale med Sundheds- og Ældreministeriet, der går i 
gang i starten af oktober. Dialogen med embeds-
mænd i flere ministerier om ny økonomimodel er 
allerede i gang – og det handler ikke bare om en ny 
økonomimodel, mener formand for Danmarks Apo-
tekerforening, Anne Kahns. Det er hele sektorens 
fremtidige rolle som stærk, faglig spiller i det nære 
sundhedsvæsen, der afgøres i de kommende måne-
der. 

”Apotekerne er i øjeblikket inde i en rivende ud-
vikling, hvor vores rolle som sundhedsprofessionel-
le i det nære sundhedsvæsen styrkes. Det er en ud-
vikling, som de mange nye enheder har været med 

til at skubbe på. Desværre er konsekvensen, at avan-
cen på lægemidler nu er så lav, at fagligheden på 
apotekerne er truet. Det kan hverken vi eller borger-
ne leve med,” siger Anne Kahns.

Hvis udviklingen fortsætter, kan den negative spi-
ral betyde lukninger af apoteker, som primært base-
rer deres omsætning på receptpligtige lægemidler. 
De apoteker vil typisk være beliggende i landdistrik-
terne (se boks).

Besnærende løsning

En løsning kunne være at skrue op for den nuvæ-
rende omfordeling, hvor apoteker med stort salg af 
frihandelsvarer overfører flere penge til apoteker, 
der primært lever af lægemiddelsalget. Det lyder 
umiddelbart som en besnærende løsning, men så 
enkelt er det, ifølge Anne Kahns, ikke. 

”For de apoteker, der har investeret i nye enheder 
eller ombygninger og dermed bidraget til bedre til-
gængelighed, har et øget salg af frihandelsvarer jo 
netop været forudsætningen for, at det kunne hæn-
ge sammen. De har gjort alt det, politikerne bad 
om: Oprettet flere apoteksenheder, øget åbningsti-
den og lagt apoteket på en attraktiv og måske dyr 
adresse. Det vil være urimeligt at trække det økono-
miske grundlag væk under dem,” siger Anne Kahns. 

Samtidig vil det betyde, at antallet af apoteksen-
heder vil begynde at falde igen, forudser hun. 

Skævvridning i forhold til detailhandlen

I dag får hvert receptpligtigt lægemiddel, som apo-
tekerne sælger, 50 øre, der overføres fra sektorens 
salg af frihandelsvarer. Spørgsmålet ligger lige for: 
Kan man ikke bare øge afgiften for salg af frihandel-
svarer og bruge de penge på at sætte avancen på læ-
gemidler op? 

Den løsning er ifølge formanden også problema-

Fagligheden 
skal sikres

Bruttoavanceforhandlinger: 
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tisk, da det vil udsætte apotekerne for en skævvrid-
ning i forhold til detailhandlen.

”Matas og Normal betaler jo ikke afgift af den sol-
creme, de sælger, og det vil gå ud over apotekernes 
evne til at tilbyde de varer til rimelige priser, og der-
ved vil finansieringsgrundlaget for den vækst, som 
politikerne bad om, blive udhulet,” forklarer hun. 

Der er med andre ord ikke nogen lette løsninger 

på sektorens økonomiske udfordringer ved de kom-
mende bruttoavanceforhandlinger, der skal være af-
sluttet senest med udgangen af året, hvor den gæl-
dende aftale udløber. 

Hvis det ikke lykkes parterne at blive enige, er der 
to muligheder: sundhedsministeren kan vælge at 
forlænge den eksisterende aftale i op til et år eller 
fremsætte lovforslag om apotekernes økonomi.

Flere apoteker 
En ny apotekerlov i 2015 åbnede op for, at apotekere kan eje op til otte enheder. Formålet var, at borgerne skulle få nemmere 
adgang til apoteket. Det har betydet, at der på fire år er åbnet 180 nye apoteker landet over, og apotekernes åbningstider er 
øget markant. 

Uændret ramme 
Samlet set må landets apotekere højst tjene 2,63 mia. kr. på alt, hvad de sælger, uanset om det er medicin eller de såkaldte 
frihandelsvarer (creme, kosttilskud, tandbørster mv.). Den ramme er ikke ændret væsentligt, selv om der er åbnet mange nye 
enheder. 

Halvering af avancen på lægemidler 
Når apotekerne overskrider rammen, sættes det beløb, de får for at sælge lægemidler, ned. Det er sket en del gange i de sid-
ste fire år som følge af omsætningen af frihandelsvarer på de mange nye enheder. Avancen på lægemidler er halveret på fire 
år og er i dag nede på 5,46 kr.

Landapotekerne rammes 
Den skrumpende indtjening på salg af lægemidler rammer især apoteker, der baserer en relativt stor del af deres indtjening 
på netop det. Det rammer bredt, men apoteker i landområderne er typisk hårdest ramt. Her kan basis for salg af cremer og an-
dre frihandelsvarer være begrænset. I en rapport, som analysevirksomheden Copenhagen Economics har udarbejdet for 
Danmarks Apotekerforening, fremgår det, at hvis udviklingen fortsætter, vil op mod 35 apoteker i landområderne snart være 
lukningstruede, da driften ikke længere er rentabel.

Negativ spiral 
I takt med at indtjeningen på lægemidler falder, stiger apotekernes incitament til at sælge frihandelsvarer. Det fører igen til 
en overskridelse af avancerammen, fastkroneavancen på lægemidler nedsættes igen, og så kører den negative spiral.

Sundhedsfaglig kvalitet under pres 
Den lægemiddelfaglige rådgivning, som er apotekets kerneydelse, er under pres, når indtjeningen derpå undermineres. 

Den negative spiral
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Danmarks Apotekerforening har udar-
bejdet et oplæg til de kommende brut-
toavanceforhandlinger. Her ses et ud-
pluk af krav og ønsker:

Ny honorerings- og styringsmodel
Den økonomiske model, som udgør ker-
nen i bruttoavanceaftalen, bør ændres, 
så den øger apotekernes incitamenter 
til at fokusere på kerneopgaven. Samti-
dig skal indtjeningsgrundlaget for de 
mange nyåbnede enheder bevares.

Flere sundhedsydelser til apoteket
En af de væsentligste indsatser på 
sundhedsområdet i de kommende år 
bliver at styrke det nære sundhedsvæ-
sen. Her kan apotekernes sundhedsfag-
lige personale bringes yderligere i spil. 
Foreningen foreslår derfor blandt andet:

•  Farmaceutordination ifølge protokol. 
Behandlerfarmaceuten kan opstarte 
simple behandlinger af for eksempel 
børneorm, øjenbetændelse og klamy-
dia.

•  Justering af behandling på apotek. Be-
handlerfarmaceuten skal kunne juste-

re visse af lægen igangsatte behand-
linger på baggrund af tests og målin-
ger. Der bør afsættes midler til et 
pilotprojekt, der indbefatter justering 
af medicinsk behandling til borgere, 
der tager forskellige typer af læge-
midler (blandt andet blodfortyndende 
medicin, insulin, medicin mod forhøjet 
blodtryk mv.).

•  Selvstændig vaccinationsret til farma-
ceuter og farmakonomer på apotek. 
For at hæve influenzavaccinationsra-
ten for borgere i risikogruppen foreslår 
Apotekerforeningen, at farmaceuter 
og farmakonomer på apotek får selv-
stændig autorisation til at vaccinere.

Højere honorar for genordination
Ressourceforbruget i forbindelse med 
genordination har vist sig langt større 
end først antaget, og honoreringen på 
33 kr. er helt utilstrækkelig.

Farmakonomernes rolle styrkes
Foreningen har en række ønsker til en 
styrket farmakonomrolle. Blandt andet 
ønsker man, at farmakonomer skal kun-
ne lave medicin- og compliancesamtaler. 

Lovgivningen skal justeres 
Apotekerforeningen foreslår justering 
af lovgivningen på en række områder. 
Blandt andet:

•  Bemandingsreglerne
De eksisterende supplerende bevillin-
ger bør omlægges til filialer.

•  Åbningstidsreglerne
Reglerne om åbningstider er på flere 
punkter uklare og uhensigtsmæssige. 
Der peges på en række punkter, som 
bør afklares eller ændres. 

Lægemiddelstyrelsens 
tilsyn styrkes
Lægemiddelstyrelsens tilsyn og sankti-
onsbeføjelser over for apoteker foreslås 
styrket for at sikre fair konkurrence.

Ovenstående er blot nedslag i de krav 
og ønsker, som Danmarks Apotekerfor-
ening, har med til de kommende for-
handlinger med Sundheds- og Ældremi-
nisteriet.

Rapport fra apotekerland
For fire år siden landede en ny apotekerlov, og sektoren var forandret for altid. 
På de kommende sider kan du møde fire apotekere, der på hver sin måde har 
ageret på og er påvirket af de ændringer, som den nye lov førte med sig.

Læs mere side 10 - 23

Apotekerforeningens oplæg til forhandlinger



Rowa® Technologies
© 2018 BD. All rights reserved. BD, the BD Logo, Rowa and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. Oct-2018, 0000MS08162 iss1 

bd.com/rowa

Frigør potentialet i dit apotek

Fordelene ved automatisering er enorme. 

Lever omkostningse
 ektive recepttjenester med Rowa 

Technologies. Øg kapaciteten, frigør kapital der er bundet 

i varelagre, og reducer spild til næsten ingenting.

Og med Rowa Technologies er der mere endnu. Rowa 

letter dine første skridt ind i den digitale verden med en 

netværksportefølje af produkter: fra automatisering af 

medicinudlevering til butiksudstillinger- og digitale 

skærme i butiksvinduet.

Den digitale forbruger er her. Lad BD Rowa Technologies støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden.

Rowa® Vmax
En intelligent løsning til 

opbevaring og udlevering

Rowa Vmotion®

En fl eksibel, interaktiv udstilling 

til håndkøbsmedicin og 

selvbetjening

Kontakt: 
Henrik Walter, mobil: 61 27 08 08, e-mail: henrik.walter@bd.com



FARMACI 09 | OKTOBER 2019 | APOTEKSØKONOMI 10
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Lars Walmars grundlag for at drive apotek er smuldret i takt med, at avancen 

på lægemidler gennem de sidste fire år er udhulet. Han har forsøgt sig med en 

række investeringer, men basis for at sælge creme og andre frihandelsvarer er 

begrænset i hans område, og hvis ikke en ny økonomimodel for apotekssekto-

ren meget snart gør det muligt for ham at tjene mere på at sælge receptpligtig 

medicin, kan han være tvunget til at aflevere sin bevilling og dreje nøglen om 

på sine tre landapoteker i det nordøstlige Jylland.  

Tæppet rives  
stille og roligt 
væk under mig  

Hvordan er konkurrencesitua-
tionen i dit område forandret 
siden 2015?
Der er kommet konkurrenter 
ind, som tager noget omsætning 
i den nordlige del af mit område. 
Jeg har kompenseret ved at tage 
en del af markedet på en af mine 

andre enheder. Men indtjenings-
potentialet i et landområde som 
her er begrænset. Det er ikke at-
traktivt at nedsætte sig.

Hvad har været dine strategiske 
overvejelser i forhold til udvik-
ling igennem de sidste fire år?

Jeg har investeret rigtig meget i 
et forsøg på at effektivisere drif-
ten, holde på kunderne og øge 
salget af frihandelsvarer. Jeg har 
blandt andet opgraderet et apo-
teksudsalg til en filial, jeg har 
ombygget mit hovedapotek for 
at få et større kunderum, jeg har >

Lars Walmar, Hadsund Apotek

Ansatte 
Minus to fuldtidsmedarbejdere

Enheder  
2015: 1 hovedapotek  
 1 filial  
 1 apoteksudsalg
2019: 1 hovedapotek  
 2 filialer 

Egen tid i skranken
Markant mere end i 2015



APOTEKSØKONOMI | FARMACI 09 | OKTOBER 2019 11

PÅ LANDET. Grund-
laget for salg af fri-
handels varer i Lars 
Walmars område er be-
grænset, og  økonomi-
en på hans tre apoteker 
i Hadsund og omegn 
bløder som følge af 
den faldende læge-
middelavance.
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Lars Walmar, Hadsund Apotek

indført robot. Jeg har også kørt 
et forløb med en salgs-coach, 
prioriteret kampagner og så 
videre. Jeg synes, at jeg har for-
søgt alt. 

Hvordan er strategien lykke-
des?
Jeg har øget min omsætning, 
men ikke i en grad så det kan 
matche mine investeringer og 
kompensere for faldet i avancen 
på lægemidler. Jeg halser hele 
tiden bagefter.

Hvordan er din forretning i 
dag?
Min revisor siger til mig, at jeg 
ikke har en bæredygtig 
forretning. Hvis jeg kigger alene 
på apoteksdriften, hænger det 
ikke sammen. Hvis ikke det var 
for den usædvanligt lave rente 
og andre lidt tilfældige faktorer, 
som hurtigt kan ændre sig, kun-
ne det ikke løbe rundt. Jeg bevæ-
ger mig på grænsen, og medmin-
dre avancen på lægemidler hæ-
ves betragteligt, kan jeg ikke se, 
at jeg kan fortsætte. Tæppet rives 
stille og roligt væk under mig.

Hvordan er det at være ansat 
på dit apotek i dag sammenlig-
net med i 2015?
Medarbejderne løber meget stær-
kere, det er der ingen tvivl om. 
Der er blevet mere pres på.

Hvordan har din rolle som le-
der ændret sig de sidste fire år?
Jeg har meget mere tid i skran-
ken. Det er jeg nødt til. Jeg kan 
egentlig godt lide at være i skran-

LARS WALMAR, 
HADSUND APOTEK

Min revisor siger 

til mig, at jeg ikke 

har en bæredygtig forret-

ning. Hvis jeg alene 

kigger på apoteksdriften, 

hænger det ikke sam-

men.”

>

ken. Problemet er bare, at jeg ik-
ke har tid til ledelsesopgaverne, 
så det hober sig op. Ting som 
MUS-samtaler og kundetilfreds-
hedsundersøgelser skubbes foran. 
Bunkerne vokser, og det er svært 
at finde tiden til de strategiske 
overvejelser, som er vigtigere end 
nogensinde.

Hvad betyder den faldende 
avance på lægemidler for me-
dicinsikkerhed og rådgivning 
på dit apotek?
Medicinsikkerheden er ikke tru-
et, men mange af de sundheds-
faglige aktiviteter, som jeg egent-
lig gerne ville prioritere, er der 
ikke tid til. Det kan være under-
visning på plejehjem, samarbej-
de med kommunen og så videre. 
På den måde går det ud over fag-
ligheden, og det synes jeg er rig-
tig ærgerligt. Den nuværende 
avance giver ikke incitament til 
at prioritere den sundhedsfaglige 
rådgivning, hvis man er presset.

Hvilke konsekvenser tror du, at 
den lave avance på lægemidler 
har for apoteker i landområ-
derne på sigt?
Mange apoteker i landområderne 
er pressede, og hvis der ikke sker 
noget radikalt inden for nogle 
måneder, tror jeg, at flere apote-
ker er lukningstruede. Det vil få 
konsekvenser for borgerne. Her 
hos os er flere private lægeprak-
sisser lukket ned, og det betyder, 
at folk kommer mindre til læge. 
Det samme vil ske, hvis landapo-
tekerne lukker. Det vil gå ud over 
medicinsikkerheden, betyde rin-
gere sundhed og flere indlæggel-
ser blandt borgere i landområ-
derne.

Ser du en fremtid med færre 
apoteker på landet?
Jeg tror ikke på, at landapoteker-
ne lukkes, for det kan politikerne 
ikke leve med. Løsningen bliver, 
at der åbnes op for fremmed ka-
pital i branchen for at kunne be-
vare apotekerne. Det vil være en 
katastrofe for sektoren, der vil 
blive forandret for altid. For så 
skal der for alvor tjenes penge. Se 
bare i Norge. Priserne stiger, fag-
ligheden forsvinder, og pengene 
ryger til en kapitalfond i udlan-
det. 

Ville du stadig være apoteker, 
hvis du skulle beslutte i dag?
Ja, det ville jeg. Men jeg ville ik-
ke være landapoteker.

”
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Konkurrencen i Aarhus er hård, og med den nye apotekerlov i 2015 stod det klart for 

Lene Hurup Kristoffersen, at hun måtte finde forretningsgenet frem. Hun har opgraderet 

et udsalg til en filial, åbnet ny filial i et center og fordoblet antallet af ansatte på fire år. 

Avancen på lægemidler skal op, hvis apotekets nuværende høje faglighed bevares,      

mener hun, men hvis det sker på bekostning af indtjeningen på frihandelsvarer, kan 

grundlaget for hendes nye enheder i værste fald forsvinde.  

Hvordan er konkurrencesitua-
tionen i dit område?
Det er et meget konkurrencepræ-
get marked. Der er rusket op i 
tingene, på godt og ondt, og det 
er gået stærkt. Det var åbenlyst, 
at der var basis for flere apoteker 
i Aarhus, og det er der også kom-
met. Der er dobbelt så mange en-
heder i byen som for fire år si-
den. Både fordi vi, der var i byen 
i forvejen, har åbnet nye enhe-
der, og der er kommet apotekere 
udefra.

Hvad har været dine strategi-
ske overvejelser i forhold til 
drift og udvikling igennem de 
sidste fire år?
Da den nye apotekerlov kom i 
2015, var det klart for mig, at jeg 
var nødt til at finde forretnings-
genet frem. Jeg ligger i en stor 
by, og hvis jeg skulle overleve det 
her, så måtte jeg ind i kampen. 
Jeg opgraderede hurtigt et udsalg 
til en filial, og i 2016 åbnede jeg 
filial i centeret Bruuns Galleri 
ved banegården i Aarhus. Der 

skulle ret hurtigt træffes nogle 
store beslutninger, og det kan jo 
have fatale konsekvenser for ens 
privatøkonomi, hvis man får åb-
net en filial et forkert sted.
 
Hvordan har dine kolleger rea-
geret på din offensive strategi?
Når man gør sådan noget i en 
branche, der har været konserva-
tiv, kommer der lidt øffen fra 
kollegaer rundt omkring. Men 
jeg tror godt, at alle kan se, at det 
er den vej, tingene går. Vi har 

Lene Hurup Kristoffersen, Aarhus Åbyhøj Apotek

>

Enheder  
2015: 1 hovedapotek, 1 udsalg 
2019: 1 hovedapotek 
 2 filialer     
 (opgradering af udsalg til  filial,  
 åbning af ny filial i 2016) 

Ansatte 
Fordobling på fire år 

Egen tid i skranken
Markant mindre  end i 2015

””Der er rusket op i 
tingene, på godt og ondt, 
og det er gået stærkt 
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CENTERAPOTEKER. 
Lene Hurup Kristof-
fersen kastede sig 
ind i kampen om kun-
derne i Aarhus og åb-
nede blandt andet en 
filial i Bruuns Galleri 
ved Aarhus Hovedba-
negård i 2016. Det 
har hun ikke fortrudt.
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heldigvis holdt fast i vores fagli-
ge fællesskab, og så er der bare 
ting, vi ikke snakker om mere. 
 
Hvordan er det at være kunde 
på dine apoteker i dag sam-
menlignet med i 2015?
Der er bedre service, og der bliver 
draget mere omsorg for kunder-
ne med henblik på omsorgssalg. 
Det er nødvendigt. Jeg håber for 
eksempel ikke, at der kommer en 
kunde ind for at hente penicillin 
på en af mine enheder uden at 
blive tilbudt probiotika. Det skal 
være naturligt at drage omsorg 
for kunden. 
 
Hvori består din lederrolle i 
dag sammenlignet med i 2015?
Jeg har i dag tre meget forskellige 
enheder, hvor arbejdsvilkårene 
er meget forskellige. I dag skal 
der arbejdes meget for, at vi er én 
enhed personalemæssigt. Der op-
står nemt subkulturer på de for-
skellige enheder. Og det er egent-
lig okay, så længe det kan funge-
re. 

LENE HURUP 
KRISTOFFERSEN, 
AARHUS ÅBYHØJ 
APOTEK

LENE HURUP 
KRISTOFFERSEN, 
AARHUS ÅBYHØJ 
APOTEK

Når man gør 

sådan noget i en 

branche, der har været 

konservativ, kommer 

der lidt øffen fra kolle-

gaer rundt omkring.”

Politikerne har 

ønsket flere 

enheder, og det har de 

fået. Jeg har foretaget 

investeringer på bag-

grund af den nuværende 

model.”

 
Er din arbejdsglæde blevet stør-
re eller mindre?
Jeg har stor arbejdsglæde, også 
fordi økonomien er god, og det 
betyder, at jeg kan fokusere på 
det, jeg synes er sjovt, nemlig at 
skabe gode rammer for kunder 
og ansatte.
 
Hvordan ser du mere overord-
net sektorens udvikling fra 
2015 til i dag?
Sundhedsydelsernes indtog synes 
jeg er en positiv ting. Vaccinati-
on, behandlerfarmaceut, medi-
cinsamtaler. Lad os endelig få 
nogle flere opgaver, så vi kan 
bruge vores faglighed. Det går 
stærkt, og det kræver meget at 
følge med og få omstillet og im-
plementeret. Men sådan er det. 
Vi skal vænne os til at være mere 
omstillingsparate og ikke lave al-
ting 100 procent. Toget kører vi-
dere.
 
Hvad betyder det på dit apo-
tek, at lægemiddelavancen er 
faldet til det nuværende ni-
veau?
Det har klart konsekvenser. Vi og 
vores ansatte vil gerne faglighe-
den, og det er tungt, at vi ikke 
kan tjene penge på den. Nu for 
eksempel TPI (Tjek På Inhalati-
on, red.), hvor honoraret lige er 
sat ned. Vi laver selvfølgelig til 
dem, der skal have. Men vi er ik-
ke så offensive, som vi har været. 
Det er drønærgerligt og frustre-
rende, at vi skal tænke sådan. 
 

Hvor ser du udfordringerne 
fremadrettet? 
Avancen på lægemidler skal op, 
hvis vi skal holde fast i faglighe-
den. Men det skal ikke være på 
bekostning af indtægten på fri-
handelsvarer. Politikerne har øn-
sket flere enheder, og det har de 
fået. Jeg har foretaget investerin-
ger på baggrund af den nuværen-
de model. 

Ville du stadig være apoteker, 
hvis du skulle beslutte i dag?
Uden tvivl. Jeg er meget glad for 
mit arbejde. 

”

”
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””
Michael Bobak har satset stort og udnyttet mulighederne for at udvide forretningen 

efter lovændringen 2015. Ud over sine to apoteker på landet på det østlige Fyn, har 

han oprettet to filialer i Odense, den ene i Bilka, den anden i Odense Bane-

gårdscenter. Han mener selv, at han har givet politikerne det, de ville have: øget 

tilgængelighed til apoteket for borgerne. Nu frygter han, at en mulig reduktion i 

indtægten fra frihandelsvarer skal undergrave grundlaget for den forretning, som 

han har satset alt på.  

Hvordan er konkurrencesitua-
tionen i dit område?
Den har ændret sig markant si-
den 2015. Dengang var jeg kun 
på landet, og der var ikke specielt 
meget konkurrence. Nu er kon-
kurrencen i landområdet skær-
pet, og konkurrencen er stor in-
de i Odense, hvor jeg har åbnet 
to enheder. 

Hvad syntes du i sin tid om 
lovændringen i 2015?
Jeg så det som en kæmpe mulig-
hed. Jeg er gammel salgschef og 
kommer fra industrien. Så jeg så 
en masse muligheder.

Hvad har været dine strategiske 
overvejelser i forhold til udvik-
ling igennem de sidste fire år?

Jeg kunne hurtigt se, at jeg skulle 
ind til Odense, hvor kunderne er, 
hvis jeg skulle udvikle min for-
retning. Et års tid efter den nye 
lov blev indført, åbnede jeg i Bil-
ka i Odense og nogle måneder 
senere i Banegårdscenteret i 
Odense. Jeg oplever ikke, at jeg er 
gået i flæsket på mine kollegaer. 

Fortsættes side 20

Enheder  
2015: 1 Hovedapotek, 1 filial, 
 2 apoteksudsalg
2019: 1 Hovedapotek, 1 filial, 
 2 filialer i Bilka  
 og butikscenter

Ansatte 
En øgning på 35-40% siden 2015

Egen tid i skranken
Markant mindre end i 2015

Michael Bobak, Langeskov Apotek

Usportsligt, hvis man 
ændrer fodboldreglerne, 
når det ene hold 
kommer bagud  
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OFFENSIV. Michael 
Bobak har inden for 
de sidste år satset 
stort og suppleret 
sine apoteker på det 
østlige Fyn med to 
enheder i Odense. 



Rowa® Technologies

Lad BD Rowa støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden

  Centraliseret kontrol af alle digitale Rowa-systemer

  Kompatibel med alle løsninger fra Rowa samt andre producenter  

  Enkelt design på webportalen vCloud

Rowa®
 
Technologies  

Fremtiden inden for apoteker

rowa-nordic.dk

Rowa®-opbevaringssystemer
Intelligente løsninger til opbevaring og udlevering i apoteker. Drag fordel  
af 20 års erfaring fra mere end 6.500 installationer i hele verden.

Rowa Vmotion®
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tilbud og reklamer til kunder i apoteket. 
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Selvbetjeningsterminal som giver kunder adgang til vigtig information  
samt til at betjene dem selv inde i apoteket.

For flere oplysninger kontakt:
Henrik Walter
Mobil: 61270808
e-mail: henrik.walter@bd.com

Mere innovation på vej fra Rowa Technologies:
Rowa Vshelf™ - Direkte salg via QR-kode udenfor apoteket.
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Jeg er gået efter et uudnyttet po-
tentiale i markedet. 

Hvordan er det gået?
Det har vist sig at være rigtigt 
set, men det har også krævet sto-
re investeringer. Man er nødt til 
at satse på et stort sortiment, og 
der går noget tid, før man finder 
ud af, hvad kundegrupperne ef-
terspørger. Det er jo en helt an-
den type kunder, end jeg er vant 
til fra mine enheder på landet. 

Er det anderledes at være ansat 
hos dig i dag end for fire år si-
den?
Jeg hører på vandrørene, at der 
stadig er et godt arbejdsmiljø. 
Men der er stor forskel på at ar-
bejde på et landapotek og i en fi-
lial i et center. Både i forhold til 
kunderne, arbejdstider, travlhed 
og så videre. Heldigvis er der og-
så forskel på medarbejdernes øn-
sker. Nogen kan lide at arbejde 

MICHAEL BOBAK, 
LANGESKOV APOTEK

Nu har politikerne 

fået øget tilgænge-

lighed. Jeg kan godt 

frygte, at den rammer os 

igen som en boomerang.”

på et landapotek, mens andre sy-
nes, det er sjovt at stå i en filial i 
et center.

Hvori består din lederrolle i 
dag sammenlignet med i 2015?
Mit økonomifokus er blevet stør-
re. Jeg bruger mindre tid i skran-
ken og mere tid på ledelse. I 
gamle dage var apotekeren en 
farmaceut, der havde en virk-
somhed. I dag er det omvendt. 
Jeg har en virksomhed, og så er 
jeg farmaceut. Ikke at jeg aldrig 
går i skema. Jeg er nødt til at 
dække ind en gang imellem. 
Men der er meget mere ledelse, 
når man pludselig har fire meget 
forskellige enheder, og markedet 
konstant ændrer sig. Det er ikke 
længere bare drift. Der er brug 
for løbende tilpasninger.

Hvad betyder den faldende 
avance på lægemidler på dit 
apotek?
Det betyder, at jeg er nødt til at 
tænke på, hvor jeg lægger væg-
ten. Nu er ydelsen på TPI (Tjek 
På Inhalation, red.) for eksempel 
faldet. Selvfølgelig laver vi stadig 
TPI, men den store satsning på 
ydelsen, som vi har haft, er sat 
lidt stå. Det synes jeg er ærgerligt 
og principielt forkert. Både i for-
hold til mine egne apoteker og i 
branchen generelt. Hvis jeg gør 
det godt, bliver jeg straffet, og 

jeg straffer mine konkurrenter.
Jeg synes helt ærligt, at det er 

lidt østtysk. 

Tror du, at et fortsat fald i 
avancen på lægemidler vil gå 
ud over medicinsikkerhed og 
rådgivning i sektoren generelt?
Det er åbenlyst, at betalingen for 
håndteringen af lægemidler er så 
lav, at det truer fagligheden i sek-
toren. At avancen skal op, må 
dog ikke gå ud over os, der har 
investeret penge og kræfter i at 
åbne de nye enheder og øget til-
gængeligheden i form af for ek-
sempel en øget beskatning af 
indtægterne fra frihandelsvarer. 
Politikerne ønskede øget tilgæn-
gelighed, det har de fået, og nu 
kan jeg godt frygte, at den ram-
mer os igen som en boomerang. 
Jeg synes, det er usportsligt, hvis 
man ændrer fodboldreglerne, når 
det ene hold kommer bagud.

Ville du stadig være apoteker, 
hvis du skulle beslutte i dag?
Ja, helt klart! Jeg elsker mit arbej-
de.

”
Michael Bobak, Langeskov Apotek

>
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Hvorfor valgte du at søge den 
ene af de to nye bevillinger til 
at drive onlineapotek i 2015?
Jeg havde arbejdet med online-
handel via min mands apotek i 
nogle år, og jeg syntes, at det var 
et spændende område. Det var 
sjovt at prøve noget i en bran-
che, som måske har været lidt 
støvet. 

Hvilke potentialer så du?
Fagligt kunne jeg se, at et dansk 
onlineapotek kunne være med til 
at øge tilgængeligheden og sikre 

høj faglighed for de kunder, der 
gerne vil have en onlineservice. 
Hvis borgerne er online, må vi 
også være der. Ellers er de over-
ladt til udenlandske spillere. 
Kommercielt var og er online-
handel generelt inde i en kæmpe 
vækst, og det ville jo også nå 
apoteksområdet.

Hvilke forventninger havde du 
til at drive onlineapotek?
At det var et iværksætterprojekt, 
hvor jeg skulle finde nye løsnin-
ger på, hvordan vi som onlinea-

potek kan leve op til de samme 
krav som det fysiske apotek. Det 
har været en kæmpe udfordring, 
men også sjovt.

Hvad har overrasket dig?
Som onlineapotek skal du ud og 
reklamere for dig selv. Der ligger 
et apotek i Hadsten. Det ved 
kunderne. Jeg bliver ikke fundet 
automatisk. Markedsføring er alt-
afgørende – og dyrt. Og så vidste 
jeg, at IT-udvikling er dyrt, men 
det har været og er en kæmpe 
udgift, der overstiger lønudgifter-

Trine Persson søgte i 2015 den ene af to nyoprettede bevillinger til at 

drive onlineapotek, og selv om de første år har budt på mange 

udfordringer, har hun ikke fortrudt. Hun ser et dansk onlineapotek som 

en vigtig del af en stærk apotekssektor i Danmark, men konkurrencen 

fra store, udenlandske spillere er hård, og skal der være en fremtid for et 

dansk onlineapotek, må der åbnes op for fremmed kapital, mener hun. 

>

””Onlineapotekerne 
står ved en skillevej 

Trine Persson, Gazelle Online Apotek

Med ændringen af apotekerloven i 2015 
oprettedes to nye onlineapoteksbevillinger.

Trine Persson, der sammen med sin mand 
apoteker Lars Persson havde drevet Web-
apoteket.dk siden 2011, søgte og fik den ene.

Siden december 2016 overgik Webapoteket.dk til 
Gazelle Online Apotek og drives som Danmarks 
første onlineapoteksbevilling.

 I dag beskæftiger Gazelle Online Apotek 
mere end 40 ansatte.
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PÅ VEJ. Det kræver 
massiv markedsfø-
ring og investeringer 
i IT at drive online-
apotek, har Trine 
Persson erfaret.        
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ne til mit personale. At drive 
apotek online og overholde alle 
krav er sindssygt komplekst. 

Hvordan kan man give god 
rådgivning online?
Vores rådgivning er på niveau 
med den, kunderne modtager på 
et fysisk apotek. Vi sender ikke 
en ordre af sted, uden at der har 
været fagpersonale inde over, og 
vi har masser af dialog med kun-
derne over mail, chat, telefon el-
ler videosamtale. Vi kan kvali-
tetssikre nogle processer, fordi 
det foregår digitalt. Nogle kunder 
foretrækker rådgivning på det fy-
siske apotek, andre vil gerne ha-
ve den online, måske på grund af 
tilgængeligheden og diskretio-
nen. Jeg synes, at det er vigtigt, 
at vi kan tilbyde begge grupper 
rådgivning på højt niveau på et 
dansk apotek. 

Hvem er kunderne?
De bor over hele landet og er i 
alle aldre – også ældre, der har 
svært ved at komme til et fysisk 
apotek. Det er overvejende kvin-
der, og vi har mange, der har 
travlt, og som handler alt mulig 
andet på nettet. 

Hvem er dine konkurrenter?
Ud over de danske onlineapote-
ker, er mine konkurrenter langt 
overvejende udenlandske online-
apoteker. Tyske Aporot satser for 
eksempel stort, og så eksperi-
menterer Amazon på det tyske 
marked. De fysiske apoteker i 

TRINE PERSSON, 
WEBAPOTEKET

Vores rådgivning 

er på niveau med 

den, kunderne modtager 

på et fysisk apotek. Vi 

sender ikke en ordre af 

sted, uden at der har 

været fagpersonale inde 

over.”

Danmark er selvfølgelig også mi-
ne konkurrenter, men i mindre 
grad. Det er i min interesse, at 
den danske apotekssektor, som 
jeg er en del af, er stærk. 

Giver den nuværende økono-
mimodel gode rammer for at 
udvikle og drive onlineapotek?
Onlineapotekernes helt store ud-
fordring er, at vi ikke må tage 
fremmed kapital ind. Vi står ved 
en skillevej. Hvis vi skal konkur-
rere med de udenlandske spille-
re, der har milliarder i ryggen, 
kræver det en helt anden kapital, 
end den vi selv kan rejse. Jeg har 
brugt min privatøkonomi, men 
det kommer jeg ikke langt for. 

Vil du fortsat kunne drive We-
bapoteket hvis en højere læge-
middelavance skal finansieres 
via afgift på frihandelsvarerne? 
Onlineapotekerne og de nye apo-
teksenheder er oprettet med ud-
gangspunkt i en økonomimodel, 
som har været gældende i mange 
år. Hvis man ændrer på de grund-
læggende elementer, er det klart, 
at det kan få alvorlige konse-
kvenser. For onlineapotekernes 
vedkommende er det afgørende 
at kunne konkurrere med de øv-
rige globale spillere, ellers over-
går nethandlen til udenlandske 
spillere – så enkelt er det.

Ville du vælge at søge bevillin-
gen til at drive onlineapotek 
med den viden, du har i dag?
Ud fra en økonomisk vinkel: nej. 
Men det er heldigvis megasjovt, 
og det giver så meget mening at 
bygge noget op og finde nye løs-
ninger på, hvordan vi kan styrke 
fagligheden og skabe værdi for 
kunderne. n

”
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Sidste år blev langt færre ældre vaccineret 

mod influenza i Thisted end i Hørsholm. I 

år vil apotekerne være med til at hæve 

vaccinationsraten i hele landet, når op mod 

350 apoteker tilbyder vaccination fra den 1. 

november. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

 

Når influenzasæsonen bliver skudt i gang den 
1. november, vil nogle borgere sætte kurs 

mod apoteket eller lægen for at få et stik i overar-
men. Men desværre ikke nok. Influenzavaccination 

anbefales til de befolkningsgrupper, der risikerer 
komplikationer ved en influenzasygdom, eksempel-
vis alle over 65 år. Alligevel blev kun 52 procent af 
de ældre i Danmark vaccineret sidste år. Der er der-
med et godt stykke vej op til WHO’s målsætning 
om en vaccinationsrate på 75 procent. Det vil apo-
tekerne være med til ændre på, fortæller formand 
for Danmarks Apotekerforening, Anne Kahns.

”Vaccinationsraten skal op. Apotekerne kan være 
med til at udbrede vaccinen, så færre risikerer at bli-
ve unødigt syge eller dø, fordi de ikke bliver vacci-
neret,” siger formanden. 

Forrige år døde 1.644 danskere af influenza, og 
7.667 blev indlagt. Hertil kommer de mange dan-

Færre vaccineres 
i yderområderne

Influenzavaccination:

>
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Kortet viser andelen af ældre 
over 65 år, der i influenza-
sæsonen 2018/19 blev 
vaccineret mod influenza.
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Ny forskning: 
Influenzavaccine beskytter 
mod blodpropper og slagtilfælde 

Tidligere på året gik 
130 apotekere sam-
men om at etablere 
vaccinationsfirmaet 
Apovac for at udbrede 
influenzavaccination 
på apoteket. Det har 
betydet, at 700 nye 
vaccinatører er i gang 
med at blive uddannet 
inden 1. november 
2019.

Vaccinationsprocent 
fordelt på kommuner

Kilde: Statens Serum Institut

Flere studier tyder på, at influenza kan være 
udløsende årsag til blodprop i hjertet, hjerte-
svigt og apoplexi, især hos ældre, som er 
diagnostiseret med hjertekarsygdom. Og me-
get peger på, at risikoen reduceres væsent-
ligt med vaccination mod influenza. 

Blandt andet viser et nyt dansk studie på pa-
tienter med hjertesvigt, at influenzavaccina-
tion reducerede risikoen for død af alle årsa-
ger og død som følge af hjertekarsygdom.   
Risikoen faldt proportionelt med antallet af 
gange, patienten var influenzavaccineret. 

Et andet studie fra 2016 på patienter med 
type 2-diabetes viste, at influenzavaccinati-
on reducerede risikoen for at blive indlagt 
med blodprop i hjernen med 30 procent, hjer-
tesvigt med 26 procent, blodprop i hjertet 
med 9 procent, lungebetændelse eller influ-
enza 15 procent og død af alle årsager 24 
procent.

Det er derfor vigtigt at få vaccineret de tradi-
tionelle risikogrupper. Man kan sige til pa-
tienterne, at influenzavaccination formentlig 
også beskytter mod blodpropper i hjertet og 
hjernen. 

Kilde: ”Influenza – mere end en luftvejsinfektion”, Carsten Schade Larsen, overlæge, dr.med., 
lektor, medicinsk direktør, Danske Lægers Vaccine Service i Best Practice Nordic, august 2019

Apovac
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skere, som blev ramt af sygdommen uden at søge 
læge.

Yderområder halter bagefter

Andelen af danskerne over 65 år, der bliver vaccine-
ret, er forskellig fra region til region. I influenzasæ-
sonen 2018/19 var andelen af vaccinerede ældre 
markant højere i og nord for København end i de 
nordlige og vestlige dele af Jyl-
land. Eksempelvis var vaccinati-
onsprocenten i Hørsholm Kom-
mune 62, mens kun 42 % af de 
ældre i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune fik et stik. Men selvom 
vaccinationsprocenten er højere 
nogle steder end andre, er der 
altså ingen steder i landet, hvor 
man kommer i nærheden af 
WHO’s målsætning om en vac-
cinationsprocent på 75.

Anne Kahns peger på, at en af 
årsagerne til de regionale for-
skelle kan være tilgængelighed. 
I yderkommunerne kan det væ-
re svært at få en tid hos den 
praktiserende læge på grund af 
den stigende lægemangel. Der-
for er muligheden for at blive 
vaccineret på det lokale apotek 
central for at hæve vaccinati-
onsraten, mener hun. 

”I år tilbyder langt flere apote-
ker end tidligere influenzavacci-
nation – også i yderområderne. 
Det betyder, at tilgængelighe-
den af vaccinen bliver bedre i år, 
og vi håber, at det kan få flere borgere til at lade sig 
stikke,” forklarer formanden. 

I 2018 var det muligt at blive vaccineret på 119 
apoteker rundt omkring i landet, primært i de større 
byer. I år tilbyder cirka 350 apoteksenheder landet 
over influenzavaccination. 

Udenlandske erfaringer lover godt

Erfaringerne med vaccination på apotek i udlandet 
er positive. Stadig flere europæiske lande har givet 
apotekerne adgang til at vaccinere, og det har fået 
vaccinationsraten op. 

Irland er et af de få lande, der har nået WHO’s 
mål om en vaccinationsrate på 75 procent. I 2011 
fik apoteksfarmaceuter med relevant uddannelse lov 

til at vaccinere, og siden er an-
tallet af vaccinerede borgere ste-
get kraftigt. Erfaringerne viser, 
at vaccinationerne på apoteket 
ikke erstatter vaccination i læge-
praksis, men i stedet bidrager til 
en stigning begge steder. Man 
regner med, at det skyldes den 
øgede opmærksomhed om mu-
lighederne for vaccination.

”De udenlandske erfaringer 
viser, at apoteket har en vigtig 
rolle i forhold til at udbrede 
kendskabet til og muligheden 
for influenzavaccination. Vi er i 
kontakt med 94 procent af alle 
voksne danskere i løbet af et år, 
og det forpligter os til at tage et 
sundhedsfagligt ansvar for at 
hæve vaccinationsraten,” mener 
Anne Kahns. 

Flere vaccinerede borgere vil 
betyde, at færre risikerer at blive 
indlagt eller dø som følge af in-
fluenza. En højere vaccinations-
rate vil desuden gavne sam-
fundsøkonomien. Beregninger 
fra konsulenthuset Copenhagen 

Economics viser, at samfundet kunne have sparet 
knap 29 millioner kroner alene på færre indlæggel-
ser, hvis 75 procent af borgerne i risikogruppen hav-
de været vaccineret i influenzasæsonen 2017/18.  n

ANNE KAHNS, FORMAND FOR  
DANMARKS APOTEKERFORENING

De udenlandske 
erfaringer viser, at 

apoteket har en vigtig 
rolle i forhold til at udbre-
de kendskabet til og mu-
ligheden for influenzavac-
cination. Vi er i kontakt 
med 94 procent af alle 
voksne danskere i løbet af 
et år, og det forpligter os 
til at tage et sundhedsfag-
ligt ansvar for at hæve 
vaccinationsraten.” 

”



 

22. august 2019 

”Apotekerne er ikke en del af proble-

met [medicinmangel, red.], vi er en 

del af løsningen. […] Det er dybt fru-

strerende ikke at kunne hjælpe de 

kunder, der kommer for at hente de-

res medicin, men jeg vil også pointe-

re, at det er under 2 % af de kunder, 

vi får ind på apoteket, som ikke får 

deres medicin med det samme.” 

– Anne Kahns

Orientering

 

2. september 2019
”Vi mener, at der er behov for at ind-føre et fast honorar for lægemiddel-fagligheden på et bæredygtigt ni-
veau, sådan at det ene apoteks hono-rar ikke nedsættes, fordi de andre 
apoteker sælger mere solcreme.”
 – Anne Kahns

Erhverv
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Klip fra medierne

 

12. september 2019

”Hvis udviklingen fortsætter som 

hidtil, får apotekerne 0 kroner for at 

sælge lægemidler om fem år. Det er 

klart, at det vil skabe store udfordrin-

ger for apotekernes økonomi især i 

landdistrikterne, hvis de ikke længere 

får betaling for at løse den opgave, 

som de er sat i verden for at løse. Det 

giver jo slet ikke mening.”

– Anne Kahns

 

16. september 2019
”For meget, for lidt, forkert og over-flødig brug af medicin er hvert år skyld i mange indlæggelser, dårlig trivsel og dødsfald blandt ældre. […] Der er meget, apotekerne kan gøre. Og der er endnu mere, vi kan gøre i fællesskab i sundhedssektoren for at hjælpe de mange ældre, medicinske patienter, der i stigende grad fylder i statistikken.”

 – Anne Kahns

sundhed



28 FARMACI 09 | OKTOBER 2019 | TARMSYGDOMME

1

2

3

4
5

5
God compliance er vigtig 
Især mange unge patienter stopper med at tage deres  
medicin, når symptomerne forsvinder. Det er en dårlig idé, 
da forebyggelse er afgørende. Patienter der ikke har god 
medicinefterlevelse, skal tilbydes en compliancesamtale.

Husk medicinsamtalen til nydiagnosticerede 
Tilbyd en medicinsamtale, hvis patienten er  
nydiag nosticeret. Det kan virke overvældende at få  
konstateret en kronisk sygdom, som man skal tage medicin for.

Medicinhusker når patienten glemmer  
Mind gerne patienten om, at medicinhuskeren er et godt  
værktøj til at huske medicinen – især, når der ikke er symptomer.
 
Egenomsorg er den nærmeste hjælp 
Rådgiv patienterne til at tage de rigtige vitaminer og kosttilskud.
 
Diskretion er påkrævet 
Husk at diskretion kan være særligt vigtig for patienter med 
mave-tarm-sygdomme, som ofte har spørgsmål af intim karakter.
 
Punkterne er udarbejdet i samarbejde med Colitis-Crohn Foreningen 

               ting du skal huske, 
når du rådgiver patienter 
med colitis ulcerosa og 
Crohns sygdom

Flere og flere danskere lider  af mave-tarm-sygdomme
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Apotekernes efterårskampagne har fokus på tarmen. 

Landsformanden for Colitis-Crohn Foreningen håber, 

at kampagnen kan øge forståelsen for sygdommene.

Tekst: Jakob Melgaard

E fterårets sundhedsfaglige kampagne om tarmen er i 
fuld gang på landets apoteker. I første omgang er 
der fokus på to inflammatoriske og kroniske tarm-
sygdomme: Colitis ulcerosa og Crohns sygdom. 

Kampagnen er blevet til i samarbejde med Colitis-Crohn For-
eningen, og her er landsformand Charlotte Lindgaard Nielsen 
meget glad for samarbejdet med apotekerne.

“Der er mange, der går og lider i stilhed, fordi mave-tarm-syg-
domme er så tabuiserede. Det er vigtigt at få frem i lyset. Hvis 
ikke vi snakker om det, bliver det ikke nemmere at være ramt. 
Så får man ikke åbnet op over for venner, familie og netværk, og 
så kan de ikke forstå det,” siger hun.

Officielt er der 55.000, som lider af colitis ulcerosa og Crohns 
sygdom, men ifølge Charlotte Lindgaard Nielsen er der mange 
flere, der går rundt med en af lidelserne uden at have fået diag-
nosen, og tallene vokser.

“Det er autoimmune sygdomme, og det betyder, at det er dit 
eget immunsystem, der angriber din krop. Du kan ikke træne 
det væk, du kan ikke spise det væk. Du sidder i saksen! Derfor er 
det så vigtigt med oplysning,” siger hun.

Vigtigheden af god compliance

Charlotte Lindgaard Nielsen håber også, at kampagnen kan 
hjælpe især de yngre patienter med colitis ulcerosa og Crohns 
sygdom til at forstå vigtigheden af god compliance. 

“Hjertepatienter tager deres medicin, fordi de frygter for deres 
liv. Men i de perioder, du ikke mærker noget til din mave-tarm-
sygdom, tænker du måske ikke i lige så høj grad på at tage din 
medicin, for ‘du har det jo meget godt’. Indtil det kommer 
igen!” siger hun. n

Apotekets kampagne har to dele: Den første handler om inflammato-
riske tarmsygdomme, den anden om diarre, forstoppelse og irritabel 
tyktarm.  

Flere og flere danskere lider  af mave-tarm-sygdomme

Om colitis 
ulcerosa 
og Crohns 
sygdom

Colitis ulcerosa og 
Crohns sygdom er kro-
niske tarmsygdomme, 
der giver inflammation i 
mave-tarm-systemet. 

55.000 danskere lever 
med sygdommene. 

Det første udbrud viser 
sig typisk i ungdomsåre-
ne.

Begge sygdomme kan 
behandles, men ikke ku-
reres.

Diarré i mere end to 
uger eller blod, pus eller 
slim i afføringen kan 
være symptomer på beg-
ge sygdomme. Sympto-
merne på sygdommene 
ligner hinanden, og det 
kræver en del undersø-
gelser at udrede, hvilken 
der er tale om.

Kilde: Apoteket.dk
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Normalt sidder de i forskellige verdener, 

men en praktiserende læge og to farmaceu-

ter på Rødding Apotek i Sønderjylland 

fandt ud af, at et samarbejde om skrøbelige 

polyfarmacipatienter var en gevinst for 

alle. 

Tekst: Jakob Melgaard

Et projekt i den sønderjyske by Rødding bragte 
farmaceuter og en praktiserende læger tættere 

sammen og skabte øget omsorg for en række skrø-
belige polyfarmacipatienter.

“Vi ville se, om vi kunne finde en måde at udnyt-
te, at der gik veluddannede og velkvalificerede men-
nesker rundt i vores baghave,” fortæller praktiseren-
de læge Anne Birgitte V. Andersen med henvisning 
til farmaceuterne på Rødding Apotek, som ligger 
kun et halvt hundrede meter fra Rødding Lægehus.

Anne Birgitte V. Andersen tog initiativ og søgte 
støtte til et projekt hos hos KEU-Syd (Kvalitets- og 

Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark), 
som skulle øge samarbejdet mellem farmaceuterne 
på apoteket og den praktiserende læge. Projektet gik 
i al sin enkelthed ud på, at forud for at lægen skulle 
på hjemmebesøg hos en skrøbelig polyfarmacipa-
tient, lavede apoteksfarmaceuterne en medicingen-
nemgang og hjalp dermed lægen til at være klædt 
bedre på til besøget hos patienten. 

Givtigt hos skrøbelige patienter

Anne Birgitte V. Andersen fik oprindeligt ideen, da 
hun i forbindelse med noget undervisning havde en 
farmaceutstuderende med ud på patientbesøg for at 
lave en medicingennemgang hos en skrøbelig pa-
tient, der brugte mange forskellige præparater.

“Det viste sig, at det var meget givtigt at have en 
farmaceut inde over, når vi var ude hos skrøbelige 
patienter, der brugte meget medicin, og det var det, 
det udsprang af,” fortæller hun.

Farmaceuterne fik ikke adgang til alle data om de 
skrøbelige patienter, og det besværliggjorde projek-
tet en smule, fortæller lægen.

“Vi får jo flere og flere komplicerede patienter, 
som bruger en masse medicin, og før i tiden kunne 
vi læne os op af kloge kolleger på sygehusene, men 
efterhånden er hospitalslægerne mere og mere spe-
cialiserede, og de har derfor naturligt nok mest øje 
for deres eget speciale. Det går ud over det mere 
overordnede blik på patienten. Ud fra et teoretisk 
synspunkt kan det være lige til højrebenet, hvor 
man kan seponere et præparat, men når der er man-
ge forskellige, der ordinerer medicin til en patient, 
kan det være svært at vide, om der er evidens for, at 
et præparat eller en dosis er den rigtige,” siger læ-
gen.

Udfordringerne var dog med til at øge den gensi-
dige forståelse mellem lægen og farmaceuterne, for-
tæller den ene af projektets to farmaceuter, Kira 
Emilie Lauritsen fra Rødding Apotek.
“Projektet gav os en større indsigt i de udfordringer, 

Projekt fik apotek og 
lægehus tættere sammen

Om projektet

20 skrøbelige polyfarmacipatienter fik forud
 for et hjemmebesøg fra lægen tilbudt en 
medicingennemgang af apotekets farmaceuter. 
Gennemgangen havde til formål at klæde lægen 
på til besøget via faglig sparring med farmaceuten 
om patienternes medicin.

Projektet løb fra november 2017 til februar 2018.

Projektet blev støttet med 31.500 kroner fra Kvalitets- 
og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark.
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som de praktiserende læger har i det daglige. Vi står 
tit på apoteket og tænker: ‘De følger jo ikke behand-
lingsvejledningerne, hvorfor ændrer de ikke bare på 
det?’ Men nu kan jeg godt se, at det er nemmere 
sagt end gjort,” forklarer Kira Emilie Lauritsen.

Nemmere sagt end gjort

Lægen er helt enig: Det kan være nemmere sagt end 
gjort.

“Det er indviklet, og det er formidabelt at sparre 
med nogen, der er opdateret på de allerseneste ret-
ningslinjer. Ja, vi skal jo læse de anbefalinger, men 
vi skal læse så mange ting, og der er det rart, at have 
nogen med inde over, som beskæftiger sig udeluk-

Jeg oplevede at få mere ind-
flydelse, og at min faglighed 

blev hørt på en anden måde. Det 
giver noget selvtillid, at de faktisk 
gerne vil høre på, hvad man har at 
sige. Og så giver det jo også lægen 
et ekstra kig på, om det nu er rig-

tigt, hvad han eller hun har gjort.” 
FARMACEUT  
KIRA EMILIE LAURITSEN,  
RØDDING APOTEK

 Man bliver opmærksom på 
sine egne unoder. Hvorfor 

ER det, at man ordinerer alt den 
mavesårsmedicin? Er det nød-
vendigt? Hvorfor er dosen så høj, 
kunne vi nøjes med det halve? 
‘Jamen i henhold til rationel 
farmakoterapi, så kan du nøjes 
med 30 mg,’ ‘Nå ja, det er rigtigt 
nok’... Så der har været øjen-

åbnere.”  
PRAKTISERENDE LÆGE  
ANNE BIRGITTE V. ANDERSEN,  
RØDDING LÆGEHUS

Hvad fik de ud af det?

”
”

kende med det til daglig,” siger Anne Birgitte V. An-
dersen.

De patienter, der var involveret i projektet, syntes 
også, at det var rart, at flere fagpersoner tog sig tid 
til at sparre omkring deres medicin.

“De fik jo kigget på deres medicin to gange og fik 
på den måde bekræftet, at det var, som det skulle 
være. Det, tror jeg, gav dem mere tryghed og sikker-
hed. De var mere i fokus og følte, at de fik noget 
ekstra omsorg,” siger Kira Emilie Lauritsen. n

LÆGEN:

FARMACEUTEN:



Hvorfor har du meldt dig til LEA? 
Jeg har været på andre lederkurser 
i forbindelse med mit arbejde 
uden for sektoren, men som apo-
teker er man ejerleder, og det er 
noget helt andet end at være en 
del af for eksempel en stor virk-
somhed. Du skal have et fortsat 

indre “drive” og holde gryden i kog, du skal holde 
fokus og bedrive forandringsledelse, når der er brug 
for det. Man har mange kasketter på, og det skal 
man lære at navigere i og udføre sin ledelse efter.
 
Hvilke ledelsesudfordringer håber  
du at komme til at arbejde med?
Først er fremmest er det godt at lære sig selv bedre 
at kende via de MBTI-ledelsesprofiler, som vi arbej-
der med på forløbet. Jeg har tidligere brugt person-
lighedsprofiler, også sammen med personalet, og 
det giver meget. Jeg glæder mig også til at komme 

dybere ned i nogle af de særlige udfordringer og le-
delsesdilemmaer, vi som apotekere står ret alene 
med i hverdagen. Det tog vi hul på allerede på før-
ste modul, hvor der også blev mulighed for at sparre 
med andre på holdet. 
  
Er der noget konkret, som du vil gå hjem  
og gøre anderledes, efter du har været af  
sted på første modul?
 Jeg tror, jeg vil være endnu mere fokuseret på at få 
alle medarbejderne med, når der sker forandringer. 
Jeg kan godt være hurtig til at gå fra beslutning til 
handling, og jeg skal lige huske at involvere og 
kommunikere i rette tid, så ingen føler, de ikke er 
informeret. Ikke at alle medarbejderne skal involve-
res i beslutningerne hver gang, men det er vigtigt 
altid at kommunikere hvorfor, man gør noget, frem 
for bare, hvad der sker. Det giver bedre forståelse og 
langt mere følgeskab.

I starten af september mødtes 12 apotekere til første modul af Danmarks Apotekerforenings lederud-
viklingsforløb for apotekere, også kaldet LEA. Det skræddersyede forløb består af fem moduler, der når bredt 
rundt i de ledelsesudfordringer, som kendetegner apotekerens hverdag. Første modul havde fokus på det per-
sonlige lederskab og tog udgangspunkt i deltagernes MBTI-profiler. Farmaci har talt med to af deltagerne.

Hvorfor har du meldt dig til forløbet?
For at kunne udvikle og lede an-
dre, skal man selv udvikles. Nu 
har jeg været apoteker i lidt over 
otte år. Jeg tager jævnligt på kur-
sus, men nu syntes jeg, det var på 
tide, at jeg tog et spadestik dybere 
og kiggede på mig selv som leder.

Hvilke ledelsesudfordringer håber  
du at komme til at arbejde med?
Jeg håber på at blive klogere på min personlige le-

delsesadfærd, så jeg kan blive mere bevidst om styr-
ker og udviklingspotentialer.

Hvad fik du med fra første modul?  
Er der noget, du vil gøre anderledes?
Jeg blev lige mindet om, at vi er meget forskellige 
som mennesker. Den måde, jeg ser verden på, er ik-
ke altid nødvendigvis den samme som andres. Når 
man bliver mere bevidst om, hvad der betyder no-
get for den enkelte, kan man blive bedre til at kom-
munikere mere nuanceret og målrettet.  

Lederudvikling for apotekere

FARMACI 09 | OKTOBER 2019 | LEDERUDDANNELSE

Jonas Grønskov, apoteker på Vejle Gorms Apotek

Jacob Grønne, apoteker på Vojens Apotek
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!Om undersøgelsen

•  Randomiseret, kontrolleret forsøg med 16.191 patienter på 278 britiske apo-
teker over ni måneder.

•  De medvirkende patienter hentede medicin på deres lokale apotek i forbin-
delse med opstart af behandling. 

•  Alle de medvirkende patienter blev opfordret til at tage medicinen efter for-
skrifterne. En gruppe blev gjort opmærksom på de helbredsmæssige konse-
kvenser af ikke at tage medicinen. Disse blev holdt op mod kontrolgrupper, 
der ikke fik tilsvarende information.

Kilde: Cambridge University Press, 

september 2019

Ny undersøgelse:

Advarsler motiverer 
patienter til at tage 
deres medicin

Tekst: Trine Ganer

Når apoteket skal motivere en 
borger til at tage sin medicin, 
har det en positiv effekt på com-
pliance at informere grundigt 
om, hvad der kan ske, hvis man 
ikke tager den. Det viser et nyt 
studie fra England gennemført 
på 278 engelske apoteker blandt 
16.191 borgere, der hentede de-
res medicin i forbindelse med 
opstart af behandling. 

Undersøgelsen søger svar på, 
om sandsynligheden for compli-
ance stiger, hvis en borger, der 
skal i gang med en ny behand-
ling, på apoteket gøres opmærk-
som på de helbredsmæssige kon-
sekvenser, hvis de undlader at ta-
ge medicinen. Og svaret er klart 
ja. Hvis patienten bliver gjort 
opmærksom på, hvad der kan 
ske, hvis de dropper medicinen, 
er sandsynligheden for compli-
ance større.

I tidligere studier har man, 
ifølge forskerne, primært set på, 
om man kunne motivere patien-
terne ved at give dem forskellige 
belønninger, hvis de tog deres 
medicin efter anvisningerne. Det 
kunne for eksempel være økono-
miske belønninger. Det har 
imidlertid med få undtagelser 
vist sig at være uden effekt. Og 
det er, ifølge forfatterne til den 

nye undersøgelse, fordi patienter-
ne er mere optagede af at undgå 
tab (i form af dårligere helbred) 
end af at få en gevinst. 
Når apoteket skal motivere bor-
gerne til at tage deres medicin, er 
det altså vigtigt at informere 
grundigt om, hvad der kan ske, 
hvis man undlader at tage medi-
cinen, lyder konklusionen. Og 
det er, ifølge Helle Jacobsgaard, 
sundhedsfaglig chefkonsulent i 
Danmarks Apotekerforening, fint 

at have i baghovedet, når man 
gennemfører medicinsamtaler. 

”Et vigtigt element i en medi-
cinsamtale er at sikre, at borge-
ren ved, hvorfor han eller hun 
skal tage medicinen – herunder 
konsekvenserne af ikke at tage 
den. Det ved vi er vigtigt for mo-
tivationen og en del af at have 
fokus på viden, vaner og vanske-
lige situationer,” siger Helle Ja-
cobsgaard. n
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Ledige bevillinger

Bevillingen til at drive Albertslund Apotek er ledig 
pr. 1. april 2020. Deadline for ansøgning til Læge-
middelstyrelsen er den 18. oktober 2019 kl. 12.00.

Bevillingen til at drive Ikast Apotek er ledig pr. 1. 
maj 2020. Deadline for ansøgning til Lægemiddel-
styrelsen er den 18. oktober 2019 kl. 12.00.

Apoteksbevilling opgivet

Ikast Apotek: Apoteker Karen Marie Østergaard 
har fået tilladelse til at opgive sin bevilling fra ud-
gangen af april 2020.

Ny adresse (uden flytning)

Aalborg kommune har ændret adressen for 
Nørresundby Apotek, så den fremover er 
Torvet 3A, 9400 Nørresundby.
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På Kulturnatten i København den 
11. oktober 2019 kan man kom-
me forbi et apotek anno 1820, når 
Dansk Farmacihistorisk Samling 
opretter et minilab i Panum-byg-
ningen ved Mærsk Tårnet. 

Her kan man prøve kræfter med 
at fremstille piller, som man gjor-
de det for 200 år siden under kyn-
dig vejledning af udklædte repræ-
sentanter fra Dansk Farmacihisto-
risk Samling. Der vil være mulig-
hed for at afprøve udstyr til at 
fremstille piller og høre en leven-
de formidling af medicinens hi-
storie fra de sidste 200 år. Alle for-
tællinger er underbygget af histo-
riske kilder for at give en auten-

tisk rejse tilbage i tiden. 
Dansk Farmacihistorisk Samling 

har tidligere på efteråret skabt hi-
storiske møder med farmacien på 

Sundtoldsmarkedet i Helsingør 
den 24. august og på Kulturnat 
Hillerød den 20. september med 
stor succes. 

Oplev apotekshistorie på Kulturnatten 

Forandringens vinde blæste, da 
den årlige FIP-kongres løb af sta-
blen den 22.-26. september 2019 
i Abu Dhabi, De Forenede Arabi-
ske Emirater. Kongressen, der var 
den 79. af sin slags, havde over-
skriften ”New horizons for phar-
macy – Navigating winds of 
change”. Deltagerne dykkede i 
løbet af kongresdagene ned i nye 
trends inden for både farmaceu-
tisk forskning, apotekspraksis og 
uddannelse, og der blev set nær-
mere på de nye roller, mulighe-
der og ansvarsområder for apo-
tekerne.

Formålet var at sætte apoteke-
re og apotekspersonale i stand til 
at navigere i en verden i hastig 

forandring. Dr. Michael 
Ward, der er medfor-
mand for kongressen, 
forklarer, at man som 
apotek ikke blot skal na-
vigere i den forandring, 
der sker omkring en, men også 
have blik for fremtidsmulighe-
derne og aktivt deltage i at ud-
stikke kursen for apotekernes 
fremtid. 

Kongressen havde blandt an-
det fokus på at give borgerne 
stemme og handlekraft med fæl-
lessessionen “FIP listens — pa-
tients talk”. Et andet fokuspunkt 
var de unge apoteksprofessionel-
le, der fik særlig opmærksomhed 
med en to-dags-workshop med 

fokus på lederudvikling. Sidst, 
men ikke mindst, var program-
met designet til at fordre samar-
bejde mellem apotekspraksis, 
forskere og undervisere, fordi det 
ifølge Dr. Ward er afgørende, at 
disse tre grupper arbejder sam-
men om at udvikle branchen i 
en relevant og værdifuld retning. 

I næste nummer af Farmaci bringer 
vi en oversigt over de danske po-
sters på kongressen.

Fremtidsfokus på FIP

PILLEBRÆT. Det 
bliver muligt at 
forsøge sig med 
pillefremstilling på 
et pillebræt, når 
Dansk Farmaci-
historisk Selskab 
opretter mini-lab i 
Panum-bygningen 
i København.
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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


