
Vaccination 
på apotek 
vinder frem 
globalt

Farmaci
NOVEMBER 2019



  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  

5  7    

  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  

5  7    



3INDHOLD | FARMACI 10 | NOVEMBER 2019

Indhold

MEDLEMSUNDERSØGELSE
Økonomimodel går ud over 
apotekernes faglighed, mener apotekerne.

 
   

 
   

06

05

10 30

AKTUEL KOMMENTAR
Vaccination på apotek understreger 
apotekernes position i sundheds-
sektoren.
 
VACCINATION
Vaccination på apotek vinder frem    
internationalt.
 

FIP-KONGRES 2019
Bæredygtighed, vaccination og 
ny teknologi var blandt emnerne 
på dagsordenen.

SUNDHEDSFAGLIG 
KAMPAGNE
Forstoppelse, diarré og irritabel 
tyktarm er temaerne i anden del af 
efterårets sundhedsfaglige kampagne.

20



1 2 3Drik rigeligt og skyl 
bakterierne væk 

Giv dig tid, 
når du tisser

Hold dig ren og 
tør forneden

Se mere på AntibiotikaEllerEj.dk

Forebyg 
blærebetændelse 
- og undgå antibiotika

3935_KampagnePlakat_A4_01.indd   1 22/10/2019   11.37



5AKTUEL KOMMENTAR | FARMACI 10 | NOVEMBER 2019

Et lille prik med stor betydning

Sæsonen for influenzavaccination er nu i gang, og den gode nyhed er, at man på 
tre ud af fire apoteker kan gå direkte ind fra gaden og få et prik. Det kræver ikke 
tidsbestilling. Og det er ovenikøbet gratis, hvis man hører til i en af risikogrupper-
ne. 

Prikket har stor betydning for den enkelte. Vaccination reducerer risikoen for at få 
influenza og dermed for de alvorlige følgevirkninger i form af hospitalsindlæggelse 
og dødsfald, som sygdommen kan medføre. Tilmed sænker vaccinen ifølge nyeste 
forskning risikoen for slagtilfælde i forbindelse med influenza hos ældre diagnosti-
ceret med hjerte-kar-sygdomme. Og så beskytter man sine nærmeste mod sygdom-
men, når man selv er vaccineret. 

Prikket har også stor betydning for vores sektor. At så mange apoteker i år vaccine-
rer, understreger apotekets placering som en vigtig del af sundhedssektoren med en 
unik nærhed til borgerne. Det giver os mulighed for at bringe vores stærke faglig-
hed i spil, og forhåbentlig kan det blive løftestang for, at vi i fremtiden får mulig-
hed for at påtage os endnu flere vaccinationsopgaver – eksempelvis 
HPV-vaccination. 

Prikket er også vigtigt for samfundet. WHO’s mål er at få vaccinati-
onsraten blandt borgere i risikogruppen op på 75 procent. Der er et 
stykke vej endnu fra de godt 50 procent, som den ligger på her-
hjemme i dag. Men jeg er overbevist om, at vores store indsats vil 
være med til at hæve raten. Som du kan læse mere om i dette num-
mer af Farmaci, har det i hvert fald været tilfældet i en række andre 
lande, hvor apotekerne tilbyder vaccination, og hvor vaccinations-
raten er steget proportionalt med antallet af apoteker, der tilbyder 
vaccination.

På den måde er apotekerne med til at løfte en vigtig samfundsopga-
ve og sikre en tilstrækkelig immunitet i befolkningen. 

Fra vores egen nylige undersøgelse (s. 32) ved vi, at mere end hver fjerde af de ad-
spurgte borgere på 65+, der ikke blev vaccineret sidste år, overvejer at blive det i år. 
Vi kan også se, at der ofte blot skal et lille skub til, før de får det gjort. Derfor vil jeg 
opfordre jer alle til at huske kunderne på at få det lille prik – ikke bare for deres 
egen skyld, men for hele befolkningens. 

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

At så mange 

apoteker i år vaccine

rer, understreger 

apotekets placering 

som en vigtig del af 

sundhedssektoren.”

”
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Medlemsundersøgelse:

Apotekernes økonomimodel øger incita

menterne til salg af frihandelsvarer på 

bekostning af den lægemiddelfaglige 

rådgivning, lyder det samstemmende fra 

apotekerne i en rundspørge gennemført af 

Apotekerforeningen. 

Tekst: Trine Ganer · Illustration: Rasmus Meisler

Medlemmerne af Apotekerforeningen er over 
en bred kam dybt bekymrede over sektorens 

udvikling under den nuværende økonomimodel, og 
sundhedsfaglig rådgivning og 
medicinsikkerhed risikerer 
at blive sat over styr, hvis 
lægemiddelavancen fort-
sætter med at falde. Det 
mener et stort flertal af 
de apotekere, som har 
deltaget i den spørgeske-
maundersøgelse, som 
Apotekerforeningen for ny-
lig gennemførte blandt medlem-
merne. 

Otte ud af ti mener, at de økonomiske incita-
menter øger fokus på salg af mærkevarer. En skri-
ver:

”De nuværende økonomiske incitamenter flytter 
fokus fra vores kerneområde. I bund og grund 
brænder vi for lægemidlerne. Det er derfor, vi har 
valgt faget. Men det økonomiske pres gør, at apote-

ket bliver mere og mere til en almindelig butik med 
salgsmål på medarbejderne og mindre fokus på læ-
gemidler og rådgivning. Vi kan mærke det på med-
arbejderne og på os selv.”

Tipping point

Mindre end hver tiende mener, at indtjeningen på 
kerneydelsen, udlevering og rådgivning om læge-
midler, giver en fornuftig indtjening. Og det går ud 
over fagligheden, angiver langt de fleste.

”Jeg kan ikke gå på kompromis med medicinsik-
kerheden selv om indtjeningen er utilstrækkelig. 
Men rådgivningen kan blive kortere, og det kan til 
tider være, at man ikke tager sig den tid til kunden, 

som der reelt er brug for,” skriver 
en.

Over halvdelen vil ikke 
kunne stå inde for medicin-
sikkerhed og rådgivningens 
kvalitet, hvis avancen falder 
yderligere.

”Vi er ved at nå tipping 
point, hvor et yderligere fald i 

avancen vil være til betydelig 
skade for kvaliteten af lægemiddel-

distributionen,” som en formulerer det.
Og det er ikke kun rådgivningen, som lider under 

den nuværende økonomimodel. At dømme efter 
besvarelserne i undersøgelsen spænder modellen 
også ben for implementeringen af de sundhedsydel-
ser, som mange er enige om er afgørende for, at 
apoteket i fremtiden kan få en styrket rolle i det 
nære sundhedsvæsen.

Økonomimodel 
truer fagligheden
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Den negative spiral

De økonomiske  
vilkår presser mig

Der er en fornuftig indtjening 
på udlevering af og 
rådgivning om lægemidler

De økonomiske incitamenter 
øger fokus på salg af 
mærkevarer

De økonomiske rammer kan få 
mig til at opgive min bevilling 
tidligere end planlagt
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Næsten syv ud af ti adspurgte angiver, at de økono-
miske incitamenter ikke virker fremmende for at ta-
ge et socialt ansvar, og lige så mange mener, at det 
vanskeliggør implementeringen af sundhedsydelser.

”Nye sundhedsydelser løbes bedst i gang, hvis 
man kan tilbyde dem til eller under kostpris. Men 
da lægemiddelavancen er så lav, er der ikke meget 
råderum til at starte nye initiativer op,” siger en.  

Lav indtjening

Udover fagligheden er også økonomien under pres 
mange steder. En del apotekere er så økonomisk ud-
fordrede, at deres løn ligger under det, som deres 
ansatte farmaceuter tjener.

”Vi giver ikke køb på kvaliteten af vores 
faglige rådgivning, men det 
betyder, at apotekets 
driftsresultat er for lavt. 
Det ville være bedre for 
mig, hvis jeg var ansat 
på de vilkår, der gælder 
for mine farmaceuter,” 
siger en, som ikke er 

alene. Over halvdelen angiver i undersøgelsen, at 
de føler sig pressede af de økonomiske vilkår. 

”Jeg bemander stadig mit apotek, så jeg sikrer det 
faglige niveau, men mit eget overskud var forrige år 
mindre, end hvad man kan få i bistand,” siger en 
anden.  

Opgiver bevilling

Den pressede situation får over halvdelen af apote-
kerne i undersøgelsen til at overveje, om de skal op-
give deres bevilling tidligere end oprindelig plan-
lagt. 

”Arbejdspresset for både personale og apoteker er 
fuldstændig urimeligt. Jeg har aldrig tænkt på at gå 

tidligere på pension. Det gør jeg nu,” 
siger en af apotekerne i 

undersøgelsen.
Forhandlingerne om 

en fornyelse af brutto-
avancen pågår i øje-
blikket og skal være af-
sluttet inden årets ud-
gang. n
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Svineinfluenza  
blev startskuddet
I 2009 ramte en omfattende epidemi 
af svineinfluenza landet, og det blev 
startskuddet til, at de irske apoteker 
begyndte at vaccinere. Lægerne kun-
ne ikke følge med, og derfor beslutte-
de man akut at uddanne 1.400 apo-
teksfarmaceuter i vaccination, så de 
kunne aflaste lægerne. 

Frankrig

Pilotprojekt blev  
kæmpe succes 
Årets influenzasæson bliver den første 
i Frankrig, hvor alle apoteksfarmaceu-
ter må  influenzavaccinere. De skal blot 
have den rette uddannelse, og apote-
ket skal kunne stille et separat rum til 
rådighed. Det startede som et pilotpro-
jekt i to regioner i 2017, som med 
154.740 vaccinationer udført på apo-
tek, blev en kæmpe succes. Nu under-
søger man, om der skal udvides til an-
dre vacciner.

Storbritannien

Farmaceuter  
vaccinerer mod  
pneumokokker, meningitis 
og helvedelsesild
Vaccination på apotek er en integreret 
del af farmaceuternes dagligdag i Stor-
britannien. Med et obligatorisk efterud-
dannelsesforløb, der kræver recertifice-
ring hver andet år, bliver man certificeret 
til at foretage rejsevaccinationer samt 
vaccinationer mod blandt andet influen-
za, pneumokokker, meningitis og helve-
delsesild. 

Farmaceuter foretager 
vaccination på apotek1 

Andre sundhedsprofessionelle 
foretager vaccination på apotek

  1 I Danmark også farmakonomer

Kilder: Oplysningerne bygger på informationer indsamlet af 

Danmarks Apotekerforening via blandt andet Pharmaceutical 

Group of the European Union (PGEU) og International Pharma-

ceutical Federation  (FIP). Der tages forbehold for eventuelle 

fejl og ændringer.
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Filippinerne

Australien

New Zealand

Nepal

Norge

Fra 250 til 600
I Norge har apotekerne netop ved-
taget en branchestandard, som 
skal vise myndighederne og bor-
gerne, at der ligger en omfattende 
proces og oplæring til grund for 
vaccination på apotek. Antallet af 
apoteker, der tilbyder influenzavac-
cination til borgerne, er samtidig 
steget fra 250 sidste år til 600 i år.

Vaccination 
på apotek 
vinder frem 
globalt
I stadig flere lande kan borgerne blive vaccine

ret på apotek. Det hæver vaccinationsraten, 

viser erfaringerne. 

Tekst: Trine Ganer · Illustration: Esben Bregninge Design

Vaccinationssæsonen skydes netop nu i gang, og i 
år kan man gå ind fra gaden og få en influenza-

vaccination på rekordmange apoteker landet over. De 
350 apoteksenheder, der i de kommende måneder kom-
mer til at vaccinere tusindvis af borgere, er ikke alene – 
de er en del af en global trend. 

>
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I stadig flere af de lande, vi normalt sammenligner 
os med, har man igennem de senere år åbnet op for 
vaccination på apotek, og målet er klart: influenza-
vaccinationsraten skal løftes op imod de magiske 75 
procent inden for målgruppen af ældre og svække-
de, som er WHO’s målsætning. 

”Sundhedsmyndigheder i mange lande er ved at 
få øjnene op for, at apotekets tilgængelighed og sto-
re berøringsflade betyder, at flere bliver vaccineret. 
Det er en klar tendens verden over, særligt i Europa, 
Nordamerika og Australien,” siger sundhedsfaglig 
chefkonsulent i Danmarks Apotekerforening Helle 
Jacobsgaard.

Det virker

Og det virker, når apotekerne begynder at vaccinere. 
Det viser erfaringer fra flere andre lande, hvor man 
har influenzavaccineret på apotek i en årrække. Et 
af dem er Irland, hvor farmaceuterne har vaccineret 
siden 2009. Her stiger antallet af influenzavaccine-
rede år for år – både på apotek og i almen praksis – 
og i Irland når man, som et af de eneste lande i ver-
den, WHO’s mål om, at 75 procent i målgruppen af 
ældre over 65 år bliver vaccineret imod influenza. 

Erfaringerne fra Irland viser, at det stigende antal 
vaccinationer på apotekerne ikke gør indhug i vac-
cinationerne i almen praksis. Det skyldes, ifølge en 
irsk undersøgelse fra 2015 at vaccination på apote-
ket ikke blot appellerer til de borgere, der ellers ville 

være blevet vaccineret hos den praktiserende læge. 
Ud af dem, der blev vaccineret på apotek, var hver 
fjerde ikke vaccineret før, og blandt dem var fire ud 
af fem i risikogruppen. 

”Mange ældre og svækkede kommer på apoteket 
for at hente deres medicin. Hvis de samtidig spon-
tant kan blive vaccineret mod influenza, er det en 
mulighed som mange, der måske ellers ikke ville 
være blevet vaccineret, benytter sig, af,” siger Helle 
Jacobsgaard.

Også i USA og Canada har apotekerne bidraget til 
at øge vaccinationsraten. I Nova Scotia, der er en 
provins i Canada med omkring 1 mio. indbyggere, 
steg vaccinationsraten blandt borgere over 65 år fra 
knap 62 procent til over 73 procent, efter at man 
havde introduceret vaccination på apoteket i 2013. 

Tættere på målsætningen

Helle Jacobsgaard håber, at de mange, nye apoteks-
enheder, der i år er kommet med på vaccinations-
vognen, vil kunne aflæses i vaccinationsraten, der 
sidste år lå på 52 procent for borgere på 65 år og 
derover.

”Vi håber og tror på, at de ekstra mange apoteker, 
der i år tilbyder vaccination, kan få fat i nogle af de 
borgere, der ellers ikke ville være blevet vaccineret, 
og på den måde bidrage til at vi i Danmark når tæt-
tere på WHO’s målsætning,” siger Helle Jacobsga-
ard. n

..Vaccination på apotek vinder frem globalt

Canada

Apoteker vaccinerer 45 %
I Canada har farmaceuter på apotekerne vaccine-
ret siden 2009. I influenzasæsonen 2016-2017 
stod apoteksfarmaceuterne for 45 % af vaccina-
tionerne af de canadiske borgere.
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USA

Blandt de første
I 1994 begyndte farmaceuter i Washington 
at vaccinerne borgerne. I dag tillader 50 stater 
apoteksfarmaceuter at vaccinere uden begrænsning 
og uden indblanding fra lægen.  

Canada

USA

Argentina

Brasilien

Costa Rica Panama

Paraguay

Bolivia

Farmaceuter foretager 
vaccination på apotek 

Andre sundhedsprofessionelle 
foretager vaccination på apotek
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Sygefraværsprojektet:

Slut med fnidder på  filialerne

•  Ændret værdigrundlaget til at bestå af tre værdi-
er: Retfærdighed, tillid og samarbejde. Disse er iføl-
ge CRECEA udslagsgivende for et godt arbejdsmiljø.

•  Italesat værdierne på personalemøder og fundet 
ud af, hvad de konkret betyder for hverdagen. 

•  Nedsat Team Trivsel bestående af ledelsen, tillids-
repræsentanterne samt arbejdsmiljørepræsentan-
terne. Teamet mødes 4 gange årligt og tager tem-
peraturen på trivslen.

•  Iværksat et månedligt nyhedsbrev fra apoteke-
ren, så medarbejderne på alle enheder ved, hvad 
der rører sig i virksomheden. 

•  Ændret i personalehåndbogen, bl.andt andet  
procedurer for skemalægning for at sikre retfærdig-
hed for alle medarbejdere. 

Sygefraværsprojekt er nu halvvejs gennem

ført. For apoteker Mads Haaning har det 

været en anledning til at arbejde målrettet 

med trivsel. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Egentlig har de ikke problemer med højt syge-
fravær på apotekerne i Sorø, Fuglebjerg og 

Glumsø. Alligevel valgte apoteker Mads Haaning i 
2018 at tilmelde sig Sygefraværsprojektet, der er sat 
i værk af Danmarks Apotekerforening og Farmako-
nomforeningen og udført i samarbejde med rådgiv-
ningsvirksomheden CRECEA. Apotekeren ønskede 
nemlig at sætte fokus på det gode arbejdsmiljø. 

”For mig handler projektet mere om trivsel end 
om sygefravær. Projektet har tvunget os til at alloke-
re tid til arbejdsmiljøet, som ellers kan være lidt dif-
fust at arbejde med, og som derfor nemt bliver over-
skygget af andre, mere konkrete udfordringer i 
hverdagen,” siger Mads Haaning.  

Som et led i projektet deltager apoteket på tre kur-
ser hen over halvandet år. De to første er gennem-
ført, og her blev der blandt andet fremhævet tre 
værdier, der ifølge CRECEA er udslagsgivende for, 
om man trives på jobbet: Retfærdighed, samarbejde 
og tillid. Disse værdier har Mads Haaning adopteret 
til sine egne apotekers værdigrundlag.

”Det har handlet meget om at italesætte de tre 
værdier og finde ud af, hvad de konkret betyder for 
hverdagen på vores apotek,” forklarer apotekeren. 

Nyhedsbrev skaber begejstring

Sygefraværsprojektet har betydet en række konkrete 
ændringer på apoteket for at forbedre trivslen. Apo-
tekeren er blandt andet begyndt at udsende et må-
nedligt nyhedsbrev til de ansatte, og det vækker be-
gejstring.
”For os, der står ude i filialerne, er det svært at have 
det samme vidensniveau som dem, der står på mo-

Det har de gjort på Sorø, 
Fuglebjerg og Glumsø Apotek

derapoteket. Nyhedsbrevet startede op for et par 
måneder siden og har betydet, at alle medarbejdere 
ved mere om, hvad der foregår,” siger Britt Harres-
chou, der er tillidsrepræsentant på Fuglebjerg og 
Glumsø Apotek.

Netop kommunikationen og samarbejdet mellem 
de tre enheder har været et fokuspunkt i projektet.

>
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Slut med fnidder på  filialerne

TILLIDSREPRÆSENTANT, BRITT HARRESCHOU:

Nu står der i personalehåndbo

gen, at alle medarbejdere som 

minimum skal have én lukkevagt om 

ugen. Vi har lagt os fast på nogle ret

færdighedsprincipper, der gør, at vi 

undgår det fnidder, som skemalægnin

gen ellers kunne give.”

APOTEKER, MADS HAANING

Jeg er sikker på, at det gode ar

bejdsmiljø er investeringen 

værd. For mig som apoteker handler 

det jo også om, at der er værdi i med

arbejdere, der trives. De er gladere, har 

færre sygedage og er mere effektive. 

Det kan mærkes på bundlinjen.”

”

”
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Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen 
indgik ved OK18 en aftale om at forbedre arbejdsmiljøet på 
apoteket og nedbringe sygefraværet. Det sker gennem et 
projekt i samarbejde med rådgivningsvirksomheden CRE-
CEA, der forløber fra marts 2019 til november 2020. 
 
41 apoteker deltager i projektet. I løbet af perioden skal 
apotekerne deltage i tre kursusmoduler med forskelligt fo-
kus fra gang til gang. Apotekerne skal deltage med apote-
keren, arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentan-
ten. Efter hver kursusdag får apotekerne besøg af en kon-

sulent fra CRECEA, der rådgiver apoteket om deres 
konkrete muligheder og udfordringer.

Efter projektets afslutning samles de gode erfaringer i en 
”værktøjskasse”, der bliver tilgængelig for hele sektoren, 
så alle apoteker kan lade sig inspirere af de succesfulde ca-
ses og tiltag på en måde, som giver mening for dem. 

Det andet kursus af tre blev gennemført i september 2019. 
Det sidste kursus afholdes forskellige steder i landet i janu-
ar og februar 2020.  

Sygefraværsprojektet kort fortalt

Værktøjskasse
(forventet 

novmber 2020)

Modul 3:
Januar/februar 

2019

Modul 2:
September 

2019

Modul 1:
Marts/april 

2019
Sparring Sparring Sparring

Mads Haaning blev apoteker på Sorø Apotek i 2016. 
Halvandet år senere overtog han også Fuglebjerg og 
Glumsø Apotek. Dermed stod han over for at fusio-
nere to forskellige arbejdspladser med forskellige ar-
bejdskulturer, og det har givet en række udfordrin-
ger.

”Der har været en tendens til en ”os og dem”-kul-
tur, der ikke er særlig frugtbar for samarbejdet. Den 
ønskede vi at opløse for at undgå småkonflikter, og 
det har projektet indtil videre hjulpet med,” fortæl-
ler Mads Haaning.

Et andet tiltag, der skal afhjælpe småkonflikter, er 
en ny procedure for skemalægning. Den er skrevet 
ind i personalehåndbogen og skal være med til at 
sikre retfærdighed for alle medarbejdere.  

”Nu står der, at alle medarbejdere som minimum 
skal have én lukkevagt om ugen. Vi har lagt os fast 
på nogle retfærdighedsprincipper, der gør, at vi 
undgår det fnidder, som skemalægningen ellers 
kunne give,” siger tillidsrepræsentant Britt Harres-
chou. 

Trivsel er et fælles ansvar

For Mads Haaning har arbejdet med trivslen, ud-

over de konkrete ændringer i praksis, også handlet 
om at definere roller og ansvar. Apotekeren er nem-
lig meget bevidst om, at det gode arbejdsmiljø på 
apoteket er en fælles sag.

”Det har været vigtigt at definere, hvad der er ar-
bejdspladsens ansvar, og hvad der er medarbejder-
nes. Det er for eksempel medarbejdernes ansvar at 
tage ja-hatten på, når de går på arbejde, og være po-
sitive og samarbejdsvillige over for deres kollegaer. 
Det er til gengæld ledelsens ansvar at håndtere, hvis 
der opstår noget, som ikke kan løses internt mellem 
medarbejderne, eller hvis det drejer sig om et mere 
strukturelt problem,” forklarer han. 

Apotekeren betoner også, at det er arbejdsplad-
sens ansvar at skabe rammerne for et godt arbejds-
miljø, både fysisk og psykisk. Og det kræver investe-
ringer – blandt andet i form af tid, som den der går 
til deltagelsen i Sygefraværsprojektet.

”Men jeg er sikker på, at det gode arbejdsmiljø er 
investeringen værd. For mig som apoteker handler 
det jo også om, at der er værdi i medarbejdere, der 
trives. De er gladere, har færre sygedage og er mere 
effektive. Det kan mærkes på bundlinjen,” slutter 
Mads Haaning. n

>



1717I MEDIERNE | FARMACI 10 | NOVEMBER 2019

Klip fra medierne

 

12. oktober 2019 
”Lægemidler i restordre har været 
stigende over ti år, det er også derfor, WHO har bragt det på dagsordenen som et væsentligt folkesundheds-
mæssigt problem, der skal løses, så der ikke kommer humanitære be-
handlingskriser. Men i Danmark har det aldrig været det store problem, da vi har været vant til at kunne er-statte et præparat med et identisk 

kopipræparat,” siger Susanne Ben-
dixen, apoteker på København Søn-derbro Apotek. 

 

13. oktober 2019 

”Ifølge Helle Jacobsgaard, der er chef-

konsulent i Apotekerforeningen, er 

det ekstremt vigtigt at få vaccinen. - 

Det kan være fatalt, hvis ikke man 

har et stærkt immunforsvar, siger 

hun.”

DR.dk

 

13. oktober 2019 
”Under halvdelen af de ældre over 65 år lader sig vaccinere mod influenza, selvom 1.600 døde af sygdommen sidste år. Det er især i Vest- og Nord-jylland, at ældre springer influenza-vaccinationen over. Helle Jacobsga-ard, der er chefkonsulent i Apoteker-foreningen, mener, at afstand er en del af forklaringen. – Det kan godt have noget at gøre med tilgængelig-hed. Altså hvor nemt er det at kom-me hen og blive vaccineret. Derfor skal flere apoteker tilbyde at give vac-cinen, siger Helle Jacobsgaard.” 

Radioavis



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®

Et fleksibelt, interaktivt præsentationværktøj som fremviser produkter,  
tilbud og reklamer til kunder i apoteket. 

Rowa Vpoint™
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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Bæredygtighed, vaccination og ny tekno

logi var blandt de varmeste emner, da 

FIPkongressen løb af stablen i Abu Dhabi 

i slutningen af september.

Tekst: Trine Ganer

Bæredygtighed er i top på den globale dagsor-
den lige nu, og det kommer apotekerne til at 

forholde sig til i de kommende år. I alt fald hvis 
man skal tro signalerne fra årets FIP-kongres, der 
blev afholdt i Abu Dhabi i slutningen af september. 
”Green pharmacy” og ”eco pharmacovigilance” var 
temaer i flere indlæg og debatter på konferencen. 
Det fortæller udviklingschef fra Pharmakon, Char-
lotte Rossing, der deltog på kongressen.

”Den grønne dagsorden kommer til at gøre sit 
indtog på vores område i de kommende år. Den 
vedrører både produktion, distribution og brug af 
medicin. Det handler blandt andet om at reducere 
medicinspild, men der er mange andre aspekter i 
det,” siger Charlotte Rossing.

Det kan for eksempel være problematikken vedrø-
rende medicinrester, der skylles ud i havene, som et 
indlæg på FIP-kongressen adresserede. 

Strøm til sundhedsydelserne

Teknologi var et andet tema, som ifølge Charlotte 
Rossing slog i gennem på kongressens program i år.

”Der er stort internationalt fokus på, hvordan 
ydelserne på apotek kan støttes op digitalt. Vi skal 
sætte strøm til sundhedsydelserne via apps, påmin-
delser, information og så videre. Det betyder, at for 
eksempel en medicinsamtale kan blive til et helt 
forløb, der understøttes digitalt før, under og efter 
samtalen. Og det vil for en stor dels vedkommende 
være autogenereret. Det kommer til at fylde meget i 
de kommende år, og det afspejlede sig også i FIP-
kongressens program,” siger Charlotte Rossing.

Et hjørne af den teknologiske udvikling, som blev 

FIP-kongres i Abu Dhabi  2019

berørt på kongressen, var den såkaldte ”gamificati-
on”.  Det handler om, hvordan man bruger elemen-
ter fra spil i andre sammenhænge for at fremme en 
bestemt adfærd. På kongressen diskuterede man, 
hvordan ”gamification” kan understøtte complian-
ce. 

Lighed på dagsordenen

Endelig noterede Charlotte Rossing, at lighed i bred 
forstand, og især lighed mellem kønnene, var et te-
ma på årets kongres. 

”Der var flere sessioner, der handlede om, hvor-
dan vi kan forbedre kvinders muligheder for at ud-
danne sig, arbejde og forske på vores område. Det er 
en udfordring mange steder i verden. Den problem-
stilling går FIP ind i, og det, synes jeg, er positivt. 
Her har vi danske erfaringer at bidrage med,” siger 
Charlotte Rossing.

I øvrigt var vaccination på apotek et tema, som 
gik igen i en del indlæg og debatter (se i øvrigt ar-
tiklen side 10).

Politisk arbejde

FIP-kongressen er mere end en kongres med faglige 
sessioner. Arrangementet rummer også politiske 
møder for medlemsorganisationerne. Inden kon-

FAKTA
The International Pharmaceutical Federation (FIP)

FIP er en international organisation, der repræsen-
terer mere end 4 millioner farmaceuter og forskere     
inden for farmaci.

FIP er en ikke-statslig organisation, som er officielt 
tilknyttet WHO.

FIP arbejder for at forbedre den globale sundhed ved 
at styrke apotekspraksis og farmaceutisk forskning.
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FIP-kongres i Abu Dhabi  2019

Vi skal sætte strøm 

til sundhedsydelserne via 

apps, påmindelser, infor

mation og så videre”

CHARLOTTE ROSSING, 
UDVIKLINGSCHEF, PHARMAKON

FIP World Congress 2019
FIP afholder hvert år en kongres, som består af faglige 
oplæg, forskningspræsentationer, paneldebatter og     
erfaringsudveksling. 

Den årlige FIP-kongres blev afholdt i Abu Dhabi 
den 22.-26. september. Den var nummer 79 i rækken. 

FIP World Congress 2020 bliver afholdt den 
13.-17. september 2020 i Sevilla, Spanien. 

gressen for alvor begynder, mødes medlemsorgani-
sationerne til politiske drøftelser om arbejdet med 
at styrke farmaceuters rolle, ligesom man afholder 
den årlige generalforsamling (Council). 

På generalforsamlingen vælger man blandt andet 
FIP’s bestyrelse (Bureauet), får beretning om FIP’s ar-
bejde for at fremme farmaceuters virke rundt om i 
verden og vedtager policy papers og statements. 

Næstformand i Danmarks Apotekerforening, Jea-
nette Juul Rasmussen, var foreningens repræsen-
tant, og hun ser stor værdi i FIP-arbejdet.

”Det giver meget for os at være til stede og deltage 
i møderne. Vi får masser af inspiration til, hvordan 
vi kan udvikle og styrke sektoren og udbygge vores 
internationale netværk,” siger næstformand i Dan-
marks Apotekerforening Jeanette Juul Rasmussen. n

Læs mere om FIP’s politikpapirer på www.fip.org.

”

Projektholdet. Farmakonomer og farmaceuter fra danske apo-
teker var også i år flot repræsenteret med i alt seksten posters.
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Samarbejde på tværs

Baggrund: Et godt samarbejde mellem apotek og øvrige aktø-
rer inden for sundhedsvæsenet, for eksempel plejehjem og 
praktiserende læger, er afgørende. To apoteker og to plejehjem 
på Færøerne deltog i en undersøgelse om deres samarbejde.

Metode: Der blev indsamlet data om fælles aktiviteter, og 
spørgeskemaundersøgelser og interviews blandt medarbej-
derne blev gennemført.

Resultater: To sociale events, en workshop og et oplæg var 
gennemført i det seneste år. Fire events var planlagt til det 
kommende år. 

Konklusion: Personalet på apoteker og plejehjem værdsatte 
det tværgående samarbejde og fik stort udbytte ud af det.

Marina Pavlova Kjems, farmakonom, Nærum Apotek

Effekten af Tjek På Inhalation

Baggrund: Flergangsbrugerne får ofte ikke tilbudt Tjek På In-
halation (TPI), fordi man går ud fra, at de  bruger deres deres 
inhalationsdevices korrekt. Ofte tilegner flergangsbrugerne 
sig dog uhensigtsmæssige inhalationsteknikker, der gør, at de 
ikke får det optimale ud af deres medicin. Det er derfor vigtigt, 
at apotekspersonalet også fokuserer på flergangsbrugerne.
 
Metode: Via en standardiseret tjekliste evalueredes 384 pa-
tienters inhalationsteknik.

Resultater: Mere end 30 procent glemte at ekshalere før in-
halation, 32 procent havde forkert hovedposition, 26 procent 
holdt ikke vejret efter inhalation, 25 procent inhalerede ikke 
dosis korrekt, 31 procent klargjorde ikke korrekt.

Konklusion: Mange patienter benytter ikke de korrekte inha-
lationsteknikker og får dermed ikke fuldt udbytte af medici-
nen. TPI kan forbedre inhalationsteknikker signifikant

Alae Houji (th), farmaceut,  Greve Apotek og Ali Al-Hussainy (tv), 
farmaceut, Værløse Apotek

Screening til medicinsamtaler 

Baggrund: Efter at være kommet godt fra start med imple-
mentering af medicinsamtaler på Ballerup Apotek i 2016 og 
2017 faldt antallet af gennemførte samtaler i 2018.

Farmaceuter og farmakonomer fra danske 

apoteker var endnu en gang repræsenteret i 

stor stil i kongressens posterområde. Her 

præsenterede de projekter om alt fra reduk

tion af medicinaffald til rygestop på apote

ket. 

Tekst: Trine Ganer · Foto: Apotekerforeningen

Danske apoteker på plakaten
FIPkongres Abu Dhabi 2019:
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Danske apoteker på plakaten
Metode: For at øge antallet af medicinsamtaler satte man 
blandt andet personlige mål for de ansatte på apoteket og fo-
kuserede på screening via forbedringsmodellen og visualise-
ring af resultaterne.  

Resultater: Undersøgelsen viste blandt andet, at den sætning, 
som var gav mest effekt i forbindelse med screening var: ”Når du 
begynder at tage ny medicin for en kronisk sygdom, skal du tale 
med en farmaceut for at få den bedste start på din behandling”. 
Her accepterede stort set alle patienter samtalen.  

Konklusion: Øget fokus på medicinsamtalerne har positiv ef-
fekt, og den negative tendens fra 2018 er vendt, så målet for 
2019 forventes nået.

Adnan Demirovic, farmaceut, Ballerup Apotek 

Rådgivningsværktøj 
til dronabinol og cannabidiol

Baggrund: Rådgivning i forbindelse med udlevering af magi-
strelt fremstillede lægemidler kan være en udfordring, da der 
ikke er indlægssedler og produktresuméer.   

Metode: Personalets viden om dronabinol og cannabidiol 
blev kortlagt. Et elektronisk opslagsværk blev udviklet. 
 
Resultater: Personalets viden om opbevaring, anvendelse og 
standarddosering af dronabinol og cannabidiol var tilstrække-

lig. Viden om bivirkninger, interaktioner og særlige forholds-
regler kunne forbedres. Den faglige rådgivning blev forbedret 
med rådgivningsværktøjet.
 
Konklusion: Det udviklede rådgivningsværktøj gjorde infor-
mation om de magistrelle lægemidler lettere tilgængeligt for 
personalet. Den faglige rådgivning om dronabinol og canna-
bidiol blev forbedret. 

Kirstine Aarup (tv), Trine Vejen Hoedt (th), 
Bianca Mosborg Nissen, farmakonomer på Glostrup Apotek

Udbytte af mentorforløb 

Baggrund: Apoteksfarmaceuter har mulighed for at få en 
mentor som et led i et karriereudviklingsforløb. Mentoren kan 
være en erfaren apoteksfarmaceut eller en apoteker.

>
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>
Metode: Der er gennemført interviews med årets mentees. 

Resultater: Undersøgelsen viste, at de deltagende mentees 
deltog i mentorforløbet, fordi de var nysgerrige på andre far-
maceuters karriereudvikling på apotek. De oplevede, at men-
torerne var kvalificerede til opgaven, og forløbet har øget de-
res nysgerrighed og viden om mulighederne for deres videre 
karriere på apotek.

Konklusion: Karriereudviklingsforløbet for apoteksfarma-
ceuter er en stor succes, hvor erfarne mentorer inspirerer de-
res mentees og medvirker til fastholdelse af farmaceuter på 
de danske apoteker.

Anette Green Nielsen og Peter Thøgersen, farmaceuter,  
hhv. Svendborg Sct. Nicolai Apotek og Odense Bolbro Apotek  

Medicingennemgang 
for polyfarmacipatienter

Baggrund: Horsens Kommune har indgået samarbejde med 
apoteker i kommunen om medicingennemgang for ældre po-
lyfarmacipatienter på plejehjem.

Metode: Når plejehjemspersonalet identificerede, at en be-
boer brugte mere end fem lægemidler, sendte de en anmod-
ning til apoteket om at foretage en medicingennemgang på 
baggrund af informationerne i det Fælles Medicin Kort (FMK). 
Farmaceuten sendte efterfølgende interventionsforslag til 
patientens praktiserende læge og plejehjemspersonalet.

Resultater: 52 medicingennemgange førte til 99 farmaceu-
tinterventioner, hvoraf 30 (30,3 procent) blev accepteret. 

Konklusion: Projektet har vist, at medicingennemgange er 
værdifulde for de praktiserende læger. Årsagen til at kun cirka 
en tredjedel af farmaceuternes forslag blev accepteret af læ-
gerne er formentlig, at farmaceuterne alene havde adgang til 
informationer om borgerne i FMK.

Mirza Gunic (tv), farmaceut, og Peter Bucka (th), farmaceuter, 
hhv.  Horsens Svane Apotek og Horsens Søndergades Apotek

Farmakonomers bidrag til rådgivning

Baggrund: Undersøgelsen af farmakonomernes bidrag til 
rådgivning og identificering af medicinrelaterede problemer 
er lavet i et samarbejde mellem Farmakonomforeningen, Dan-
marks Apotekerforening og Pharmakon.

>
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Metode: 80 farmakonomer på 40 apoteker registrerede di-
verse informationer i forbindelse med 17.692 ekspeditioner i 
en periode på fire uger i starten af 2019.

Resultater: Undersøgelsen viste blandt andet, at 56,1 pro-
cent af de patienter, som hentede receptpligtig medicin, fik 
rådgivning om i gennemsnit 2,2 emner. Farmakonomerne 
identificerede medicinrelaterede problemer hos 17,8 procent 
af receptkunderne og 12,7 procent af håndkøbskunderne og 
sparede et lægebesøg hos hver fjerde af de kunder, de rådgav.  

Konklusion: Farmakonomer bidrager til medicinsikkerhed via 
rådgivning og identifikation af medicinrelaterede problemer.

Øverste billede: Christina Durinck, formand, Farmakonomforenin-
gen (th) og Jeanette Juul Rasmussen, næstformand, Danmarks 
Apotekerforening (tv), præsenterede undersøgelsens resultater 
vedr. rådgivningsemner.
Nederste billede: Sara Feddersen, farmakonom, Silkeborg Him-
melbjerg Apotek (tv) og Betina Arling, farmakonom, Vojens Apo-
tek (th), præsenterede undersøgelsens resultater vedr. de læge-
middelrelaterede problemer.

For få bruger medicinbestillingskort 

Baggrund:  Ældre kunder går ofte op til flere gange forgæves 
efter medicin bestilt af hjemmeplejen. De kommer typisk hen 
på apoteket samme dag, som de har haft besøg af sygeplejer-
sken og ved ofte ikke, hvilke præparater de skal hente. De risi-
kerer at komme hjem med noget forkert, og både borgeren, 
plejepersonalet og apoteket bruger unødig ekstratid.

Metode: Der blev gennemført interviews med medarbejdere 
fra henholdsvis hjemmeplejen og en lægepraksis samt ind-
samlet data fra tre apotekesenheder, der i to perioder registe-
rede tilfælde, hvor der var usikkerhed om, hvilken medicin, der 
skulle hentes. Endelig blev ti tilfælde udvalgt og analyseret.

Resultater: Mere end halvdelen af de kunder, hvor hjemme-
plejen sørgede for deres medicinbestilling, oplevede enten at 
gå forgæves eller anden tvivl om, hvilken medicin, der skulle 
hentes. Mindre end hver femte medbragte et medicinbestil-
lingskort.  

Konklusion: Medicinbestillingskortet er mangelfuldt imple-
menteret, og der må gøres en indsats, hvis systemet skal bru-
ges bedre.

Adi Risvig Clausen (th), farmakonom, og Betina Larsen (tv),   
farmakonom , Fredericia Løve Apotek

Fokus på rygestop på apoteket

Baggrund: Fredericia Løve Apotek samarbejder med kommu-
nen om at tilbyde rygestop til borgerne. Apoteket ønsker at 
undersøge, om øget fokus på ydelsen internt kan føre til flere 
gennemførte forløb, og om ydelsen får flere borgere til at 
stoppe med at ryge.

Metode: I en periode på fire måneder blev der sat ekstra fo-
kus på at få visiteret borgerne til en 15-minutters rygestop-

>
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samtale samt på opfølgning. Derefter sammenlignede man 
med, hvor mange rygestopforløb, man havde gennemført i 
samme periode året før, lige som man evaluerede på effekten 
ved at spørge de medvirkende borgere. Målgruppen var bor-
gere, der tog Champix.

Resultater: I projektperioden gennemførte man 92 ryge-
stopsamtaler mod 39 året før, man solgte 40 startpakker i 
projektperioden mod 24 året før, og man solgte 49 opfølg-
ningspakker mod 42 året før. Næsten alle Champix-brugere 
oplevede, at en kort rygestopsamtale motiverede dem til ry-
gestop, og mange fastholdt rygestop i ugerne efter, hvor de 
blev spurgt til status.

Konklusion: Øget fokus internt på apoteket har stor effekt på 
antallet af gennemførte rygestopsamtaler, og borgerne ople-
ver i høj grad positiv effekt af rygestopsamtalerne.

Mia Schmidt, farmakonom, Fredericia Løve Apotek 

Reduktion af medicinaffald

Baggrund: På Brædstrup Apotek og Østbirk Apotek ville man 
undersøge omfanget af medicinaffald og overveje hvordan, 
det kan reduceres.

Metode: Gennem fire måneder indsamlede man medicinre-
ster indleveret i skranken samt indsamlet på to plejehjem. Re-
sterne minus emballage blev vejet. 

Resultater: Der blev indsamlet i gennemsnit 5,5 kg om ugen. 
Hovedårsagerne til medicinrester var dødsfald, manglende 
compliance og overskredet udløbsdato. 

Konklusion: Det lykkedes at kvantificere medicinaffald og 
kortlægge årsager. Næste skridt har været at øge opmærk-
somheden og komme med mulige løsninger på den store 
mængde medicinaffald. Det har ført til dialog med kunderne 
om problematikken, når de henter medicin og indleverer me-
dicinaffald.

Janithika Jeyabalan (på billedet), farmaceut, og  Kerly Servilieri, 
apoteker, Brædstrup Apotek

Styrket samarbejde mellem 
Steno Apotek og regionens akutklinikker

Baggrund: Når en patient kommer på Steno Apotek efter læ-
gebesøg på en af Region Hovedstadens akutklinikker, sker 
det jævnligt, at recepterne mangler på serveren. På apoteket 
ønsker man at forbedre samarbejde med akutklinikerne, så 
recepterne ligger klar, når patienten kommer for at hente sin 
medicin. 

Metode: I to måneder registrerede Steno Apotek alle patien-
ter, der kom på apoteket fra lægevagten, og hvor ordinatio-
nen manglede i systemet. Hver gang indrapporterede man 
den manglende recept som en utilsigtet hændelse på Styrel-
sen for Patientsikkerheds hjemmeside.

>
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Resultater: Undersøgelsen viste, at 20 recepter manglede i 
systemet i perioden. Af dem vedrørte de 18 akutklinikken på 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Konklusion: Hospitalet afviste at samarbejde om en bedre 
proces og afviste alle de indrapporterede hændelser. Projek-
tet viste sig således ikke at bidrage til et bedre samarbejde. 

Mia Madsen (på billedet) og Tanja Gajic, farmakonomer, 
Steno Apotek 

Borgeres informationssøgning 
før apoteksbesøg

Baggrund: Borgere søger i stigende grad informationer om 
sygdom og behandling på internettet.

Metode: Seks apoteker rekrutteret via Netværk for Udvikling 
af Apotekspraksis indsamlede data om borgeres informati-
onssøgning på internettet hen over fem dage i november 
2018. I alt 2.663 borgere deltog.

Resultater: 14,5 procent havde søgt information på internet-
tet forud for deres apoteksbesøg – flest yngre søgte, og flere 
kvinder end mænd. Typisk søgte borgerne information via of-
ficielle kilder, Google og andre sundhedsprofessionelle end 
apoteker.

Konklusion: For de flestes vedkommende blev deres viden 
inddraget og bekræftet i dialogen med personalet på apoteket. 

Charlotte Rossing (på billedet), udviklingschef, Pharmakon
Alaa Burghle, farmaceut på sygehusapoteket, 
Odense Universitetshospital
Bjarke Abrahamsen, udviklingskonsulent, Pharmakon
Carina Lundby, farmaceut på sygehusapoteket, 
Odense Universitetshospital  
Rikke Nørgaard Hansen, afdelingsleder, Pharmakon
Lotte Stig Nørgaard, professor, Institut for Farmaci, 
Københavns Universitet
Anton Pottegaard, farmaceut på sygehusapotek, 
Odense Universitetshospital

Underernæring blandt 
syge ældre i eget hjem

Baggrund: Underernæring blandt syge ældre i eget hjem er 
et udbredt problem. Plejepersonalet i hjemmeplejen har ofte 
travlt og mangler professionel viden om ernæringsprodukter.

Metode: Der blev gennemført spørgeskemaundersøgelse 
blandt hjemmesygeplejersker om de udfordringer, de oplever 
i forhold til håndtering af underernæring blandt ældre i eget 
hjem, samt interviews med de ældre. Der blev herefter gen-
nemført uddannelse af plejepersonalet vedrørende brug af 
ernæringsprodukter.

Resultater: Undersøgelsen viste, at ældre ikke modtog vej-
ledning om ernæring, og at plejepersonalet fandt det udfor-

>
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drende at håndtere underernæring blandt de ældre som følge 
af manglende viden om ernæringsprodukter.

Konklusion: Sygeplejerskerne har brug for et lommekort, 
som de kan bruge til at screene for undervægt og beregning 
af behov for protein og kalorier i forbindelse med sygdom.

Berit Holm Kildegaard (th) og  Majbritt Sønderskov (tv),  farmako-
nomer, Nykøbing Apotek

Medicingennemgang hos 
ældre polyfarmacipatienter

Baggrund: Med en stigende ældrebefolkning vokser antallet 
af polyfarmacipatienter. De kan have gavn af en medicingen-
nemgang.

Metode: 49 farmaceuter på 28 apoteker i Region Syddan-
mark gennemførte 951 medicingennemgange på borgere på 
65 år eller derover, som boede i eget hjem og brugte fem eller 
flere lægemidler.

Resultater: 80 procent af de borgere, der fik en medicingen-
nemgang, havde medicinrelaterede problemer. Typisk fik de 
et forkert lægemiddel eller havde bivirkninger. Der var tilba-
gemelding fra den praktiserende læge i 34 procent af de til-
fælde, hvor farmaceuten havde indrapporteret problemer.

Konklusion: Medicingennemgang på apoteket fører til iden-
tifikation af medicinrelaterede fejl. For at sikre, at der følges 

op på fund, må der etableres bedre samarbejde mellem apo-
tek og praktiserende læge. 

Charlotte Rossing (på billedet), udviklingschef, Bjarke Abraham-
sen, udviklingskonsulent, og Rikke Nørgaard Hansen, afdelingsle-
der, Pharmakon 

Onlinemøder med personale og borgere

Baggrund: På Birkerød Apotek og Allerød Apotek ville man 
øge brugervenlighed og den elektroniske oplevelse i forbin-
delse med onlinepersonalemøder. Endvidere begyndte man at 
bruge onlineværktøjet i forbindelse med medicinsamtaler på 
tidspunkter, hvor der ikke var farmaceutbemanding på en filial.

Metode: 16 farmaceuter blev spurgt til deres oplevelse med 
online personalemøder. Fem borgere blev interviewet om de-
res oplevelse af at deltage i en medicinsamtale online.

Resultater: Farmaceuterne vurderede elektronisk oplevelse 
og brugervenlighed til at være 4,6 ud af 5. Patienterne vurde-
rede den tekniske oplevelse til at være 4,5 af 5 og alle sagde, 
at en online medicinsamtale svarede til at være i samme rum. 

Konklusion: Vi har fundet en god metode til at have online-
møder – både personalemøder på tværs af filialer og medicin-
samtaler med borgerne.

Helle Kremmer, farmaceut, Stefan Pinto Ferreira, farmakonom,
Birkerød Apotek og Allerød Apotek

>
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Op mod 320.000 danskere går 
rundt med lungesygdommen 
KOL, og over halvdelen af dem 
ved det ikke. Sygdommen er fort-
sat blandt de hyppigste dødsårsa-
ger i Danmark, og sygdommen 
bliver værre for hver dag, man ik-
ke er i behandling. Det er derfor 
værd at være opmærk-
som på, hvordan lun-
gerne har det. Her 
kan apoteket spille 
en vigtig rolle. 

I foråret lancere-
de Sundhedsstyrel-
sen og Lungefor-
eningen kampagnen 
”Pust liv i hverdagen”, 
der skulle udbrede kendskabet til 
symptomerne på KOL og få flere 
til at gå til lægen og få målt deres 
lungefunktion – det tager kun 10 
minutter. I forbindelse med Lun-
gedagen den 20. november får 
kampagnen nyt liv, for det er des-

værre stadig aktuelt at holde øje 
med tegn på KOL. Apoteket kan 
bestille materialer via medlems-
nettet.

Husk henvisningen 
til lægen

Apoteket er i kontakt med de 
fleste voksne danskere i løbet 

af året, og mange henven-
der sig om deres hoste 
på apoteket, før de går 
til lægen. Derfor har 
apoteket en vigtig rolle 
i forhold til opsporing 

af KOL og henvisning til 
lægen. Apoteket bør være 

opmærksomme på borgere, 
der i mere end to måneder har 
været generet af hoste – enten tør 
eller med slim, pibende eller hvæ-
sende vejrtrækning, eller som bli-
ver mere forpustede end sine 
jævnaldrende, når de tager trap-
pen eller løber efter bussen. Hvis 

borgeren ryger eller tidligere har 
gjort det, eller vedkommende ar-
bejder i et miljø med støv, damp 
eller røg, så er risikoen for KOL 
endnu højere. 
Vær derudover opmærksom på de 
generelle henvisningskriterier for 
hoste:
•  Hvis borgeren er i behandling 

med ACE-hæmmere
•  Hvis hosten er ledsaget af feber 

og utilpashed
•  Påvirket almentilstand, fx ved-

varende træthed og uforklarligt 
vægttab

•  Blodigt opspyt
•  Hoste hos børn under 2 år

Læs mere om KOL på kampagnesi-
den www.pustliv.dk, hvor du også 
kan finde forskelligt materiale, som 
apoteket kan bruge til at sætte fokus 
på KOL, fx videomateriale til Face-
book.

Hold øje med KOL – 
på Lungedagen og alle andre dage 

Hvordan er det, at man helt konkret visiterer til 
henholdsvis medicin- og compliancesamtalerne? 
Og hvordan får apoteket øget fokus på at tilbyde 
og gennemføre dem? Det får man svar på eller 
genopfrisket i to nye korte animerede film, som 
bliver lagt op på medlemsnettet i løbet af no-
vember.

Desuden afholdes et webinar om emnet den 
18. november kl. 8, hvor man kan følge med li-
ve. Webinaret vil desuden blive optaget og være 
tilgængelig på medlemsnettet efterfølgende.  

Følg med på medlemsnettet.

Nye film om visitation til medicinsamtaler
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Av, min tarm!
Mange danskere lider af forstoppelse, diarré 

og irritabel tarmsyndrom, og en del kom

mer på apoteket efter gode råd. Apotekets 

sundhedsfaglige kampagne sætter fokus på 

problemerne for at udbrede viden og ned

bryde tabuer om tarmen. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Jeg har lidt problemer med maven. Er det 
noget, I kan hjælpe med?” Spørgsmål som 

dette er ikke sjældne på apoteket, for rigtig mange 
danskere lider af gener som forstoppelse, diarré og 
irritabel tarmsyndrom. Ofte kommer borgeren di-
rekte på apoteket med deres problemer uden at ha-
ve været ved lægen først, og symptomerne kan være 
diffuse. Apoteket spiller derfor en vigtig rolle i mø-
det med borgeren og skal tilbyde kvalificeret, per-
sonlig rådgivning og henvise til lægen, når det er 
nødvendigt. 

Forstå tarmen og dens problemer

Foruden fordøjelsen foregår en masse komplicerede 
processer i tarmen, og forskere verden over arbejder 
fortsat på at forstå betydningen af tarmens bakterie-
sammensætning, nervesystem, immunsystem og 
hormonsystem. Meget tyder nemlig på, at tarmen 
har indflydelse på endnu flere forhold, end vi tidli-
gere var klar over. Den nyeste forskning peger for 
eksempel på, at bakteriesammensætningen i tarmen 

kan have betydning for bl.a. overvægt, depression, 
diabetes og hjertekarsygdomme.

Det har derfor stor betydning for vores velbefin-
dende, at tarmen er i topform. De fleste danskere 
oplever dog af og til problemer med tarmen. Eksem-
pelvis lider 20 procent af befolkningen af forstop-
pelse, og problemet er stort blandt ældre. Årsagerne 
til forstoppelse kan være fiberfattig kost, for lidt 
motion, for lidt væske eller en bivirkning fra medi-
cin. 

De fleste har også oplevet at få akut diarré. Det 
skyldes oftest infektion med virus, bakterier eller 
parasitter, og det bedste værn mod dårlig mave er 
derfor god håndhygiejne. I 95 procent af tilfældene 
går akut diarré over af dig selv. 

Irritabel tarmsyndrom er en diagnose, der gives på 
baggrund af udelukkelsesmetoden, og som rammer 
tre gange så mange kvinder som mænd. For mange 
er det en livslang tilstand, der i perioder kan blusse 
op. Symptomerne er smerter og ubehag i maveregi-
onen, vekslen mellem diarré og forstoppelse, oppu-
stethed og almensymptomer som træthed. Hvis dis-
se symptomer har været tilstede i mindst seks må-
neder, kan lægen give diagnosen irritabel tarmsyn-
drom, når andre sygdomme, der kan have samme 
symptomer, er udelukket gennem undersøgelser for 
eksempel cancer i tarmen eller inflammatorisk 
tarmsygdom. n

Kampagnen om forstoppelse, diarré og irritabel tarmsyn-
drom kører på landets apoteker fra den 11. november til 
den 8. december 2019. 

”



trin:
rådgivning om forstoppelse, 
diarré og irritabel tarmsyndrom

Symptomer. Det kan være svært at spørge ind til symptomerne på tarmproblemer borgene kommer på 
apoteket med. Men det er apotekets opgave, og det er nødvendigt at kende til symptomerne for at kunne 
hjælpe bedst muligt.
 
Diskretion. Problemer med tarme og afføring er en privat sag for mange. Tag hensyn til den enkelte, når 
du rådgiver – nogle har brug for at tale dybdegående om problemet, andre siger helst intet. Forsøg at af-
kode borgerens behov, tal dæmpet, så de omkringstående ikke kan følge med og henvis evt. til chatten på 
apoteket.dk, for anonym rådgivning.
 
Akut eller kronisk? Både forstoppelse og diarré kan optræde enten akut eller kronisk. Akut forstoppelse 
eller diarré er som regel ufarligt og går over af sig selv. Hvis diarré eller forstoppelse er kronisk, skal man gå 
til lægen. Spørg derfor ind til, hvor længe borgeren har været generet.
 
Egenomsorg. For både diarré og forstoppelse er egenomsorg centralt – og kan ofte være tilstrækkeligt i 
de akutte tilfælde. Også ved irritabel tarmsyndrom er egenomsorg relevant. Der kan fx opfordres til at føre 
en kostdagbog så man får overblik over om der fødevarer der udløser eller forværre symptomerne.
 
Henvisning til lægen – hvornår? Det er vigtigt at kunne spotte faresignaler og vide, hvornår man skal 
henvise til lægen. Det skal man især ved markant ændrede afføringsvaner, da det kan være tegn på alvorlig 
sygdom. Se de samlede henvisningskriterier for diarré og forstoppelse på medlemsnettet.
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Der er potentiale for, at apotekerne kan 

være med til at løfte vaccinationsraten. Ny 

undersøgelse viser nemlig, at en tredjedel 

af de borgere over 65 år, der ikke blev 

vaccineret sidste år, kan overbevises om at 

blive det i år. 

Tekst: Merete Wagner Hoffmann

Jeg har ikke brug for at blive vaccineret mod 
influenza” og ”jeg tror generelt ikke på, at 

vacciner hjælper.” Det er nogle af de hyppigste for-
klaringer fra personer over 65 år, der takker nej til et 
stik mod influenza. Hele 48 procent tog ifølge Sta-
tens Seruminstitut ikke imod tilbuddet om en gratis 
influenzavaccination i forbindelse med den seneste 
influenzasæson. Det svarer til, at cirka en halv milli-
on danskere over 65 år gik gennem influenzasæso-
nen uden en vaccine. 

En ny undersøgelse gennemført af analyseinsti-
tuttet YouGov for Apotekerforeningen viser imid-
lertid, at et lille skub fra apotekets personale kan 
overbevise nogle af tvivlerne om, at de skal rulle 
ærmet op og tage imod stikket.

Potentiale for flere stik

Der er nemlig et potentiale for at vende et ’nej 
tak’ til vaccination til et ’ja’. 27 procent af 
dem, der ikke blev vaccineret sidste år, er 
positive over for at blive vaccineret i år. Og 
5 procent er i tvivl om, hvorvidt de skal vac-
cineres i år. Dermed er der over 30 procent, 
der potentielt kan lade sig overbevise om at 
blive vaccineret. Det svarer til op mod 
165.000 personer, der er fyldt 65.

Men selvom det rent teoretisk skulle lyk-
kes at få dem alle til at blive vaccineret, er 
der stadig et stykke op til de omkring 
900.000 personer over 65, der er målsætnin-

procent kan 
overbevises

Influenzavaccination: 

30

”

Fakta om undersøgelsen
YouGov har for Apotekerforeningen spurgt 524 per-
soner over 65 år, om de blev vaccineret i forbindelse 
med den seneste influenzasæson, og om de har 
tænkt sig at blive vaccineret i år. De er også blevet 
spurgt, om de kender det gratis tilbud om vaccinati-
on, om de ved, at apotekerne tilbyder vaccination, og 
hvad der skulle få dem til at ændre mening i forhold 
til at sige ja til vaccination. Undersøgelsen er gen-
nemført i første uge af oktober 2019. 

gen, hvis vi i Danmark skal nå på WHO’s anbefaling 
om at vaccinere 75 procent af alle i risikogruppen.

Udbredt kendskab til tilbuddet

Det er ikke manglende viden om vaccinetilbuddet, 
der sidste år afholdt de ældre fra at få et stik. Næ-
sten alle respondenter er nemlig klar over, at man 
kan blive gratis vaccineret mod influenza. Og 65 
procent ved også, at man kan blive vaccineret på 
apoteket. 

Det behøver ikke nødvendigvis betyde, at dem, 
der umiddelbart siger ’nej tak’ til en vaccination, ik-
ke er til at flytte. For mange forklarer, at de er raske 
og rørige og derfor ikke har brug for en vaccination. 
Men måske kan de ændre mening, hvis de bliver 

mindet om, at der er personer i deres omgangs-
kreds, som risikerer at blive alvorligt syge af in-
fluenza. Og så kan det måske være en god idé 
at sikre, at de ikke tager influenzavirus med til 
det næste møde i strikkeklubben. 

Hertil kommer, at en del af deltagerne i un-
dersøgelsen ikke afviser, at de kan lade sig 
overbevise. For som en respondent svarer på 
spørgsmålet om, hvad der kan få vedkom-
mende til at skifte mening: ”At jeg lige var på 
apoteket alligevel og blev tilbudt det med det 
samme.” n



Kampagnens tre råd

1 Drik rigeligt og skyl bakterierne væk
 Ved at drikke rigeligt med vand skyller man bakterierne væk og 
forhindrer dem at få fat.

2 Giv dig tid når du tisser
 Giv dig tid, når du tisser, og tis til sidste dråbe. Så har bakterierne 
sværere ved at få fat.

3 Hold dig ren og tør forneden
 Slimhinderne, der er med til at holde bakterierne væk, bliver   
mindre modstandsdygtige med alderen.

Kampagne:

Årets kampagne fra Det Nationale Antibio

tikaråd skal forebygge blærebetændelse 

hos kvinder på 65 +. Apotekerforeningen er 

med sammen med ministeriet, myndighe

der og andre organisationer.

Tekst: Trine Ganer 

Jo mere antibiotika vi bruger, jo større risiko er 
der for, at bakterier bliver resistente. Derfor 

bruger vi antibiotika med omtanke – så virker det 
også i morgen! Sådan lyder budskabet i årets natio-
nale kampagne om hensigtsmæssig brug af antibio-
tika, der med midler fra Antibiotikarådet er udarbej-
det i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældremi-
nisteriet og en række aktører på sundhedsområdet, 
heriblandt Danmarks Apotekerforening.

Kampagnen har denne gang fokus på at nedbrin-
ge brugen af antibiotika blandt kvinder på 65 +, 
som er en gruppe, der er særligt udsatte for at få 
blærebetændelse, og derfor ofte må ty til antibioti-
ka. Ved at følge få enkle råd kan man, ifølge kam-

pagnen, ofte selv forebygge blærebetændelse og der-
med undgå antibiotika.

Kampagneaktiviteterne er startet roligt op i slut-
ningen af oktober og vil intensiveres op imod den 
egentlige start den 18. november, som er Europæisk 
Antibiotikadag. Herefter vil den køre i nogle uger, 
hvor der vil være plakater og foldere på blandt an-
det apoteker og i lægepraksisser og diverse aktivite-
ter på web og SoMe. 

Apotekerne spiller en vigtig rolle, når det gælder 
om at sprede budskabet. Kampagnen vil køre på in-
foskærmene, og alle apoteker modtager kampagne-
materiale inden den 18. november.

Bag kampagnen står: Sundheds- og Ældreministe-
riet, Dansk Selskab for Almen Medicin, Sundheds-
styrelsen, Lægeforeningen, Danske Regioner, Dan-
marks Apotekerforening, Lægemiddelstyrelsen, 
Kommunernes Landsforening og Statens Serum In-
stitut.

Læs mere på AntibiotikaEllerEj.dk, hvor det også er   
muligt at rekvirere kampagnematerialer. n

Forebyg blærebetændelse – 
og undgå antibiotika
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Apoteksbevilling opgivet

Stevns Apotek: Apoteker Mads Middelboe har fået 
tilladelse til at opgive sin bevilling pr. 11. oktober 
2019.

Apoteksudnævnelse

Hammel Frijsenborg Apotek
Apoteker Lene Justesen, Bjerringbro Apotek

Fødselsdage og jubilæer

60 år

2. januar 2020: Steen Holm, 
Frederikshavn Svane Apotek

25-års jubilæum

1. januar 2020: Henrik Aldershvile, 
Hvidovre Apotek
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Har du en konkret idé til et 
forskningsprojekt på dit apotek, 
som du gerne vil have sparring 
på? Eller er du bare generelt nys-
gerrig på forskning og udvikling 
på apoteket og vil gerne inspire-
res af projekter på andre apote-
ker? Så er der mulighed for at 
snuse til forskningsarbejde i Net-
værk for Udvikling af Apoteks-
praksis, når der inviteres til mø-
de i netværket den 22. november 
i Mærsk Tårnet på Københavns 
Universitet. 

Formålet med Netværk for Ud-
vikling af Apotekspraksis er at 
styrke apotekspraksisforskningen 
i Danmark. Det sker via et fo-
rum, hvor forskere og apoteker 
mødes om videndeling, udvik-
ling af apotekspraksisprojekter 
og fastholdelse af resultater.

Alle apoteker, som er interesse-
rede i at deltage i og bidrage til 
større og mindre projekter er vel-
komne i netværket. Medlemska-
bet er gratis.

Når apotekeren har tilmeldt 
apoteket, kan både farmakono-
mer og farmaceuter på apoteket 
komme på netværkets distributi-
onsliste samt anmode om at bli-
ve del af netværkets Facebook-
gruppe.

Er du nysgerrig på forskning på apotek?

Møde i Netværk for 
udvikling af apotekspraksis

Den 22. november 2019 er næste møde i netværket. 
Det er både for nuværende medlemmer og andre interesserede. 

Det bliver et todelt arrangement, hvor man kan deltage i begge sessioner,
 eller kun i den ene.

Session 1 kl. 10.00-12.00 (lokale 13.1.83)
Hvad laver netværket? Hvad forventer vi af dig som medlem? 
Hvordan kommer du i gang med et projekt?

Sessionen er målrettet nye medlemmer, men erfarne medlemmer er 
også meget velkomne.

Frokost kl. 12.00-12.30
Du kan enten selv medbringe frokost eller købe frokost i Mærsk Tårnets
 kantine. Deltagere til session 2 kan også være med her.

Session 2 kl. 12.30-16.00 (Holst auditoriet)
Eftermiddagen består af forskellige inspirationsoplæg samt status fra
 projektlederne på de igangværende projekter i netværket 

Denne session er målrettet både nye og erfarne medlemmer.

Det foregår i Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3b, 2200 København i lokale 13.1.83 
og Holst auditoriet.

Tilmelding
Send en e-mail til Kristin R. Primdahl på paps@pharmakon.dk senest 
den 8. november 2019. Skriv hvilke sessioner, du deltager i.

Netværk for Udvikling af Apotekspraksis:
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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


