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To nye sundhedsydelser skal 
styrke medicinsikkerheden 
 



Lucca, Toscana, Italien 

Lejligheden ligger på 1. sal i et kloster, som indvendigt er totalt istandsat. Huset ligger i 
en pragtfuld natur omgivet af olivenlunde op ad en blød bjergskråning, der vender 
mod syd. Lejligheden er på 128m2 i 2 etager med det synlige tagtømmer i de skrå lofter 
på øverste etage, hvilket gør lejligheden utrolig smuk og intim. Det store badeværelse 
er blevet renoveret og der er installeret en bruseniche. Hele lejligheden er blevet malet 
og diverse mangler er blevet udbedret. Lejligheden er til 6 personer. Der er 2 badevæ-
relser, 3 toiletter, 3 soveværelser og integreret køkken/stue.

Der må max overnatte 8 personer, men der er kun senge og sengetøj til 6.
Der forefindes TV, stereoradio og alt i børneudstyr.

I køkkenet er der komfur, køleskab, fryser, opvaskemaskine samt vaskemaskine.
Der findes aircondition og der er WIFI.

Der hører swimmingpool inkl. børnepool til lejligheden, som ligger 50 meter fra terras-
sen, som er placeret 10 meter fra huset med en fantastisk udsigt.

Udlejning for sommersæsonen, som er fra 23. maj til 17. oktober, sker ved lodtræk-
ning som ovenstående.

Lejen udgør kr. 4.900,- pr. uge + slutrengøring. 
Der vil evt. være obligatorisk leje af sengelinned, håndklæder m.v.

Uden for sæsonen er lejen kr. 3.500,- Her kan man leje lejligheden uden lodtrækning.

FERIEBOLIGER
PHARMAFORSIKRING

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

FORSIKRINGSFORENINGEN FOR MEDLEMMER AF 
PHARMADANMARK OG DANMARKS APOTEKERFORENING

Nu foretages der lodtrækning for sommer 2020 i Pharmaforsikrings ferieboliger i Le Broc - Nice, Lucca i Toscana og på  
Bornholm. Er du Tryg familie kunde, Pharma Plus eller Pharma 12 eller 20 kunde (står på din opkrævning fra Tryg) eller   
med i apotekernes erhvervsordning samt medlem af Pharmadanmark eller Danmarks Apotekerforening, kan du leje 
nedennævnte ferieboliger. Opfylder du ikke disse forudsætninger, vil din ansøgning ikke blive behandlet.

Vi skal gøre opmærksom på, at alle vores ferieboliger er røgfri og husdyr må ikke medbringes. 

Le Broc – nr. 23

Terrassehuset er på ca. 70 m2 i 1 plan med stue 
og 2 soveværelser. Mulighed for ekstra opred-
ning på drømmesenge i stuen. Der må max. 
være 6 personer. Der er komfur med ovn, em-
hætte, køleskab med fryser og opvaskemaskine. 
Der er fladskærms TV med danske kanaler, ra-
dio, IPhone og IPad afspiller. Til bebyggelsen 
hører swimmingpool, tennisbaner og squash-
baner.

Udlejning for sæsonen, som er fra 
23. maj til 17. oktober, sker ved lodtrækning.

Lejen udgør kr. 3.400,- pr. uge + slutrengøring. 

Indtil 23. maj og fra 17. oktober til 30.decem-
ber er lejen kr. 2.500,-+ slutrengøring. Her kan 
man leje husene uden lodtrækning. 

Le Broc, som er en lille sydfransk landsby, ligger 
ca. 25 km. fra Nice og ca. 1 times kørsel fra Ita-
lien. Bebyggelsen er udformet som en terrasse-
bebyggelse og ligger 450 m. over havet med en 
enestående udsigt.

Det gælder for alle husene, at vindere får besked via mail i uge 7/8. Ansøgere, som ikke har vundet, får mail i uge 9/10.

Udlejning vil ske efter lodtrækning. Del-
tagelse i lodtrækningen sker ved at sende 
en ansøgning via Pharmaforsikrings hjem-
meside www.pharmaforsikring.dk under 
feriehuse – booking. Ansøgningen skal 
være foreningen i hænde senest søndag 
den 2. februar 2020. Det er ikke muligt 
at leje husene uden for sæsonen for 2021, 
førend dette bliver annonceret i Pharma 
og Farmaci i begyndelsen af september. 

Evt. yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til Cecillie Bugtrup Jakobsen, 
e-mail: cj@pharmadanmark.dk og på 
foreningens hjemmeside 
www.pharmaforsikring.dk. 

Bornholm, Svanebakken i Svaneke 

Huset ligger med en enestående udsigt over Svaneke by og Østersøen. Der er gåaf-
stand til byen og klippebadestrand.
Huset er i 2 plan, i alt ca.105 m2 med 4 soveværelser til max. 9 personer. I stueetagen 
er der alrum med lille brændeovn (åbent køkken og spise/opholdsstue) med 2 udgan-
ge til terrassen og 2 soveværelser. Farve TV med digital Box til Canal+ og fællesanten-
ne, DVD, stereoanlæg med CD-afspiller og WIFI. I køkkenet forefindes køleskab, el-
komfur med grill og ovn, mikrobølgeovn, opvaskemaskine og diverse køkkenting. Ba-
deværelse med bruseniche, toilet, vaskemaskine og tørretumbler, På 1. sal er der 2 
værelser og opholdsstue med sovesofa + toilet. Der er barneseng og trip-trap stol samt 
div. børneudstyr.

Udlejning for sæsonen, som er fra 23. maj til 17. oktober, sker ved lodtrækning som 
ovenstående.

Lejen udgør kr. 4.450,- pr. uge + slutrengøring.

Uden for sæsonen er lejen kr. 3.000,-. Her kan man leje huset uden lodtrækning.
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Der blev diskuteret muligheder for styrket samarbejde 
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AKTUEL KOMMENTAR
Apotekerne skal blive endnu bedre til 
at indgå samarbejder med regioner og 
kommuner.
 

SUNDHEDSYDELSER
Nye sundhedsydelser rettet mod 
hjemmeplejen og døgninstitutioner 
for sårbare børn og unge. 

APOTEKS-APP
Ny app skal være det lokale apotek 
i lommen.
 

RÅDGIVNING
Fnatmiden er muligvis ved at udvikle 
resistens over for permethrin.
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Klip fra medierne

 
Morgen, P3 Nyheder, 

P4 Radioavisen, 

11. november 2019

”Det er så apotekets opgave at forkla-

re, hvorfor medicinen pludselig ko-

ster mere. Og det er både en svær og 

utilfredsstillende opgave, fordi vi jo 

sjældent kender årsagen.” 

– Anne Kahns

 

31. oktober 2019

”Fra apotekernes side kan vi ikke løse 

selve problemet med, at der mangler 

medicin. […] Ofte kan vi finde et an-

det præparat med de samme ind-

holdsstoffer, eller vi kan finde en an-

den pakningsstørrelse. Men vi vil 

gerne kunne gøre endnu mere. Der-

for er mit forslag, at apotekerne får 

udvidet deres beføjelser.” 

– Anne Kahns

sundhed

 
TV-Avisen, 

1. november 2019 
”350 apoteker tilbyder fra i dag gratis influenzavaccine, og det er tre gange så mange apoteker som sidste år.” 

 

21. november 
”Det er en rigtig ærgerlig situation 
for borgerne, at Langeskov Apotek 
nu har set sig nødsaget til at lukke 
ned for al udbringning af medicin. Men det er desværre en konsekvens af de store økonomiske udfordringer, som landapotekerne i stigende grad oplever.”

 – Anne Kahns 
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Bolden ligger hos os
Mange bolde er i spil i sundhedsvæsenet nu og i de kommende år, og opgaver skal 
skifte hænder: Patienterne skal væk fra hospitalerne og ud i lokale eller regionale 
tilbud. Den massive mangel på praktiserende læger øger presset for, at lægerne giver 
opgaver videre til andre sundhedsprofessionelle. Endelig bliver befolkningen ældre 
og i stigende grad kronisk syge. 

Disse bolde skal apoteket være klar til at gribe. Vi gør det allerede i dag. Sidste år 
indgik 27 kommuner aftaler med apoteker om undervisning i kvalitetssikring af 
medicinhåndtering, rygestop og andre sundhedsydelser. Men potentialet er meget 
større.

Vores kommende fokusområde er netop samarbejdet med kommuner og regioner, 
og det var også var temaet for Apotekerkonferencen i november. Her var budskabet 
klart fra både sundhedsøkonomen, sundhedsdirektører og andre af gæsterne fra 
kommuner og regioner: Syge bliver der flere af. Det samme kan man ikke sige om 
pengene. Så der bliver lyttet til dem, der kan komme med kreative 
løsninger, som sikrer mere sundhed for pengene. 

Dosisdispenseret medicin er et af de stærke kort, vi har på hånden, 
når det handler om at aflaste dem, der hjælper borgerne med at 
håndtere deres medicin i kommunerne. Og når FMK om kort tid 
understøtter dosispakning af medicin (og behandlerfarmaceuterne 
kan give tilskud til ydelsen), er mange af barriererne væk. Vi skal 
udnytte dette momentum til at tage fat i vores kommune og fortæl-
le om, hvordan dosisdispenseret medicin kan frigøre de eftertragte-
de varme hænder.  

Én ting er sikkert: Der kommer ikke til at ske noget, hvis vi bare sid-
der og venter på, at nogen får øje på os. Vi skal bringe os selv i spil. 
Vi skal hver især fortælle kommuner og regioner, hvordan apotekets 
kompetencer kan hjælpe dem til at skabe bedre sundhed og mere borgertilfredshed. 

Og så skal vi ligesom andre erhvervsdrivende, der vil erobre nye forretningsområ-
der, være klar til at investere! Vi skal vise, hvad vi kan levere – så skal pengene nok 
følge med på sigt. 

I dette nummer af Farmaci kan I læse om to nye sundhedsydelser, hvor vi som apo-
teker kan hjælpe med at styrke medicinsikkerheden i hjemmeplejen og på døgnin-
stitutioner for børn og unge. Fortæl din kommune om dem og de mange andre go-
de ydelser, vi har på hylderne. Det handler ikke bare om indtægt nu og her. Det 
handler om apotekets eksistensberettigelse i fremtiden.  

Bolden ligger hos os!

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

Vi skal hver især 

fortælle kommuner og 

regioner, hvordan apote-

kets kompetencer kan 

hjælpe dem til at skabe 

bedre sundhed og mere 

borgertilfredshed.”

”



Nyt læringsforløb skal gøre det muligt for 

apotekerne at undervise personale på 

døgninstitutioner for børn og unge.

Tekst: Jesper Benzon Jørgsholm  
Illustration: Morten Voigt

Det kræver nogle ganske særlige kompetencer 
at håndtere medicin, som lovgivningen fore-

skriver det.
Det måtte flere af landets døgninstitutioner for 

udsatte børn og unge indse, da Styrelsen for Patient-
sikkerhed i 2017 som noget nyt begyndte at udføre 
sundhedsfaglige tilsyn blandt andet med fokus på 
personalets medicinhåndtering.

Flere af døgninstitutionerne fik påbud for blandt 
andet at opbevare udløbet medicin sammen med 
anden medicin, at lægge et forkert antal tabletter i 
doseringsæsken og for at have medicinlister, der ik-
ke var opdaterede. Det skriver dr.dk, baseret på til-
synsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsynene viste også, at der både var udfordringer 
på offentlige og private botilbud, og at forkert 

håndtering af medicin havde medført alvorlige me-
dicineringsfejl. I et tilfælde fik en dreng ottedobbelt 
dosis af sin medicin og blev indlagt. I et andet til-
fælde fik en beboer to dagsdoser af sin epilepsimedi-
cin med tre timers mellemrum. Og ved et tredje til-
fælde fik to mindre børn syvdobbelt dosis af deres 
ADHD-medicin. Det er bare tre af eksemplerne, som 
DR har fundet i sin gennemgang af Styrelsen for Pa-
tientsikkerheds tilsynsrapporter.

Det er alt sammen ulykkelige hændelser, som alle 
involverede i sagens natur gerne vil undgå i fremti-
den, fortæller konsulent Henrik Kaustrup fra FADD 
(Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn 
og unge): 

”Tilsynene viste, at der var behov for at få opkva-
lificeret personalet hos nogle af vores medlemmer, 
så vi kan være endnu mere sikre på, at den rigtige 
pille kommer i den rigtige mund i den rigtige 
mængde på det rigtige tidspunkt,” siger han.

Derfor besluttede FADD sammen med Dansk Sel-
skab for Patientsikkerhed, Pharmakon og Apoteker-
foreningen at søge støtte hos TrygFonden. Midler-
ne, som man fik bevilget, ville man bruge til at ud-
vikle og afprøve et læringsforløb, der skulle øge 

Styrket medicinsikkerhed på bosteder for børn og unge

To nye sundhedsydelser er nu udviklet og afprøvet, så apoteker 
over hele landet snart har endnu mere på paletten, når det 
drejer sig om at samarbejdet med kommunerne om at forbedre 
medicinsikkerheden. Begge er læringsforløb bestående af seks 
moduler – det ene er målrettet hjemmeplejen, det andet skal 
klæde det pædagogiske personale i døgntilbud for børn og unge 
på til at håndtere beboernes medicin.

Læs mere om erfaringerne fra udviklingen af forløbene på de 
kommende sider, og tag eventuelt fat i din lokale kredskonsu-
lent, hvis du vil have sparring til, hvordan I kommer i gang på 
jeres apotek. 

To nye sundhedsydelser
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Ny sundhedsydelse:



>

Styrket medicinsikkerhed på bosteder for børn og unge
kompetencerne blandt personalet på døgninstituti-
oner både på medicinområdet og på øvrige områder 
under det sundhedsfaglige tilsyn. 

Læringsforløb målrettet 
det enkelte botilbud

Tre bosteder for udsatte børn og unge - som ikke har 
noget med de førnævnte eksempler på medicine-
ringsfejl at gøre - deltog i projektet. Sammen med 
hvert sit lokale apotek testede de læringsforløbet 
igennem.

Landets mange døgninstitutioner for udsatte børn 
og unge er meget forskellige, hvad angår blandt an-
det beboere, og udfordringerne med medicinhånd-
tering er dermed også meget forskellige. Inden ud-
viklingen af materialerne tog Pharmakon derfor på 
besøg hos de tre bosteder for at se, hvilke udfordrin-
ger de hver især havde med de sundhedsfaglige op-
gaver. 

Man har på den baggrund udviklet læringsforløb 
tilpasset det enkelte bosted. Formålet er at øge kom-
petencerne blandt personalet på døgninstitutioner 
på medicinområdet og på øvrige områder under det 
sundhedsfaglige tilsyn samt at støtte bostederne i at 

Det har en stor 
betydning at få knyttet 
nogle stærkere bånd 
imellem vores medlem-
mer og deres lokale apo-
teker, så bostederne får 
bedre adgang til apote-
kernes faglighed.”

”
HENRIK KAUSTRUP, 
KONSULENT, FORENINGEN AF 
DØGN- OG DAGTILBUD FOR 
UDSATTE BØRN OG UNGE
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leve op til kravene for det sundhedsfaglige tilsyn.
Og det handler om meget mere end medicin-

håndtering. For medarbejdere på døgninstitutioner 
er ofte pædagoger og har dermed ikke en sundheds-
faglig uddannelse. De har ikke på samme måde som 
apoteksansatte fokus på sikre systemer og retnings-
linjer vedrørende medicinhåndtering, men fokuse-
rer på deres pædagogiske kerneopgave, forklarer 
cand.pharm., projektkoordinator på Pharmakon, 
Bettina Friese, der har været projektleder.

”Læringsforløbet har selvfølgelig omfattet medi-
cinhåndtering, men det har i høj grad også handlet 
om, hvordan man som medarbejder i det hele taget 
håndterer sundhedsfaglige opgaver korrekt, så der 
er sikkerhed for børnene og tryghed for de medar-
bejdere, der hånterer medicinen. Når man håndte-
rer sundhedsfaglige opgaver som en del af sit arbej-
de, så er man i virkeligheden lægens medhjælp, og 
så træder der en helt anden lovgivning og en række 
faglige retningslinjer i kraft, som skal overholdes. 
Og det kan være svært at forholde sig til, når man 
som medarbejder på et bosted har fokus på pædago-
giske og menneskelige aspekter,” siger Bettina Frie-
se. 

Et vigtigt element i læringsforløbet har derfor, 
ifølge projektlederen, været at oplyse det pædagogi-
ske personale om, hvad det betyder at arbejde som 
lægens medhjælp, og hvilken lovgivning, der følger 
med det. 

”Blandt andet har det været vigtigt at betone, at 
lovgivningen og målepunkterne i det sundheds-
faglige tilsyn er afgørende for, hvad der skal be-
skrives i instrukserne, og for hvordan man 

etablerer sikre arbejdsgange for arbejdet med de 
sundhedsfaglige opgaver,” uddyber Bettina Friese.

Knytter bånd mellem 
institution og apotek

Selv om læringsforløbet har været tilpasset det en-
kelte bosted, og antallet af deltagere har varieret fra 
sted til sted, så har rammerne for læringsforløbet 
været ens. Der har været afholdt seks moduler af 
hver tre timers varighed i løbet af en periode på cir-
ka to måneder. 

Undervisningen er foregået på selve institutionen, 
hvor en farmaceut fra apoteket har varetaget under-
visningen. 

Den tætte kobling mellem institution og apotek 
har været en vigtig sideeffekt ved projektet, pointe-
rer Henrik Kaustrup fra FADD.

”Det har en stor betydning at få knyttet nogle 
stærkere bånd imellem vores medlemmer og deres 
lokale apoteker, så institutionerne får bedre adgang 
til apotekernes faglighed,” siger han.

Apotekspersonale har tidligere været med til at 
undervise botilbud for handikappede og psykiatri-
ske patienter for eksempel i forbindelse med projek-
tet ”I sikre hænder”. Men materialet derfra skulle 
opdateres blandt andet med hensyn til det sund-
hedsfaglige tilsyn, og det skulle målrettes den medi-
cinske behandling af børn og unge. Derfor blev der 
udviklet et nyt materiale i dette projekt, som nu 
færdiggøres og tilrettes ud fra projektets resultater. 

Materialerne bliver tilgængelige på medlems-
nettet i løbet af januar 2020.

Læringsforløb på 
institutioner for 
udsatte børn og unge
Forløbets moduler:
• Den sundhedsfaglige kontekst
• Akut sygdom og brug af håndkøbsmedicin
• Sikkerhed i håndteringen af medicin 1
• Sikkerhed i håndteringen af medicin 2
• Brug af medicin
• Medicin mod ADHD, antipsykotisk medicin mv.

Kilde: Pharmakon

>
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Apoteket kan hjælpe medarbejderne i 

hjemmeplejen til at håndtere borgernes 

medicin. Resultatet er øget medicinsikker-

hed til gavn for borgerne. 

Tekst: Jakob Melgaard  
Illustration: Morten Voigt

Hvordan sikrer man, at borgerne tager deres 
medicin korrekt? Hvad skal man være op-

mærksom på i forbindelse med opbevaring af medi-
cinen? Og hvordan får man udarbejdet og imple-
menteret gode procedurer for dispensering og admi-
nistration af medicinen?

De spørgsmål kunne der ikke svares klokkeklart på 
alle steder, da Styrelsen for Patientsikkerhed i 2018 
aflagde 143 tilsynsbesøg i hjemmeplejen og hjem-
mesygeplejen landet over (se boks). 

En rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, 
at over halvdelen af de utilsigtede hændelser på ple-
jehjem og i hjemmeplejen drejer sig om medicin-
håndtering, og Styrelsen for Patientsikkerhed er op-
mærksomme på problemet.

”På tilsynsbesøgene har vi generelt oplevet, at der 
er stor opmærksomhed på området, men alligevel 
har vi konstateret mange fejl med medicinering.

Apoteket kan styrke medicinsikkerheden  i hjemmeplejen

Tilsyn i hjemmeplejen 
og hjemmesygeplejen
18 % af alle planlagte stikprøvebesøg i hjemmeplejen 
og hjemmesygeplejen, som Styrelsen for Patientsikker-
hed udførte i 2018, endte med et påbud. 

Ved over halvdelen af tilsynene var der, ifølge styrel-
sen, ”udfordringer med at leve op til kravene for medicin-
håndtering og medicinopbevaring”.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Det er derfor stadig et område, der bør være fokus 
på,” siger Charlotte Hjort, overlæge og enhedschef i 
Styrelsen for Patientsikkerhed til styrelsens hjem-
meside.

Det forsøger en ny ydelse fra apoteket, som er ble-
vet testet i et projekt, at bidrage til. ‘Medicinmøder 
med hjemmeplejen – en sundhedsydelse leveret af 
apoteket’ hedder det projekt, hvor fire forskellige 
apoteker og hjemmeplejeenheder har deltaget. I 
projektet blev modulerne kaldt ”medicinmøder”. 
Resultaterne fra projektet viser bl.a., at hjemmeple-
jen oplevede en rigtig god effekt af medicinmøder-
ne på kvalitet og tryghed i medicinhåndtering, hvil-
ket kan medføre en øget sikkerhed for borgerne. 

Aha-oplevelse

Projektet har resulteret i sundhedsydelsen ”Sikker 
medicinhåndtering – et forbedringsforløb i hjem-
meplejen”, som nu er tilgængeligt på medlemsnet-
tet. Farmaceut Miriam Mainusch fra Sønderborg 
Jernbane Apotek var med i projektet, der skulle af-
prøve, om en række møder kunne klæde hjemme-
plejen bedre på med viden om og hjælp til proces-
serne omkring medicinhåndtering. Og hendes an-
befaling er klar.

“Der var flere aha-oplevelser undervejs,” fortæller 
Miriam Mainusch.

Der var flere  

aha-oplevelser undervejs.” 
MIRIAM MAINUSCH, FARMACEUT 
SØNDERBORG JERNBANE APOTEK
”



Apoteket kan styrke medicinsikkerheden  i hjemmeplejen

Apotekets nye sundhedsydelse ”Sikker medicin-
håndtering – et forbedringsforløb i hjemmeplejen” 
består af seks moduler af halvanden times varighed 
mellem en farmaceut eller en farmakonom fra apo-
teket og repræsentanter fra hjemmeplejen. Farma-
ceut eller farmakonom fungerer som mødeleder og 
facilitator i modulerne. Temaerne for modulerne, der 
kan udvælges og tilpasses efter behov, er:

• Overblik over medicinhåndtering
• Praktisk brug af medicin
•  Dispensering og administration af medicin
• Observationer af borgerne
• Substitution – når medicinen skifter navn
• Compliance

Før første modul anbefales det, at farmaceut eller 
farmakonom tager med hjemmeplejen på hjemme-
besøg for at lære hjemmeplejens arbejdsforhold 
bedre at kende.

Hjemmeplejen i Glesborg: 

“Vi er blevet mere opmærksomme på compliance”

Hjemmeplejen i Glesborg i Nord-
djurs Kommune var med til at af-
prøve medicinmøder med apote-
ket. Og forløbet har først og frem-
mest ført til en større opmærk-
somhed på compliance - og på 
inhalatorer - blandt medarbejder-
ne i hjemmeplejen.

”Efter medicinmøderne kan vi 
se, hvor bevidste medarbejderne 
er blevet om compliance, når vi 
indberetter utilsigtede hændelser. 

Når man får mere viden, bliver 
opmærksomheden større,” siger 
teamleder Lone Juncker i Gles-
borg i Norddjurs Kommune.

Viden om inhalatorer

I Glesborg var medarbejderne i 
hjemmeplejen særligt glade for 
den undervisning, de fik i at bru-
ge apotekets forskellige devices til 
inhalation.

“Det var nok det, der gav aller-

mest: Det med inhalationerne. 
Når vi har nye ansatte eller elever, 
beder vi dem om at være op-
mærksom på, om borgeren bruger 
sin inhalator rigtigt,” siger Lone 
Juncker, 

Hun tøver ikke med at anbefale 
møderne til andre og opfordrer i 
den forbindelse til, at man skræd-
dersyer møderne inden, så man 
får det optimale ud af forløbet. n

Ny sundhedsydelse:

Sikker medicinhåndtering 
i hjemmeplejen

”For eksempel var der en hjælper, der spurgte, om 
det er vigtigt, at medicinen tages med et fast inter-
val. Det undrede mig, at de ikke vidste det,” fortæl-
ler farmaceuten, der hjalp medarbejderne med at 
etablere en procedure for medicinhåndteringen.

“Vi oplevede også, at Pradaxa en overgang blev ta-
get ud af blisterne og lagt i doseringsæsker, men det 
må jo ikke tages ud af originalemballagen. Præpara-
tet er fugtfølsomt og bliver ustabilt i forbindelse 
med fugt. Det kan derfor ikke sikres, at patienten får 
den rette dosis,” siger hun.

Det går begge veje

Det var dog ikke kun hjemmeplejen, der blev kloge-
re i løbet af projektet. Miriam Mainusch fortæller, at 
også apoteket fik en bedre forståelse for hjemmeple-
jens arbejdsgange, hvilket konkret har ført til, at 
apoteket er blevet bedre til at samle den ordinerede 
medicin i færre forsendelser med kontante besparel-
ser til følge.

Resultaterne fra projektet viser også, at ”afstanden 
mellem apotek og hjemmepleje er blevet mindre”. 
Hjemmeplejen oplevede apoteket som rigtig gode 
dialogpartnere, og de gav udtryk for, at de følte sig 
mere motiverede og velkomne til at bruge apoteket.
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Apotekerforeningen har igangsat udviklin-

gen af en ny app, der skal forbinde det 

fysiske apotek med den digitale verden. 

Appen forventes at være klar midt på året.

Tekst: Trine Ganer

Receptoverblik, påmindelser om receptfornyel-
se og notifikationer, når medicinen er klar til 

afhentning. Det er blot nogle af de funktioner, som 
ifølge planen bliver en del af den nye apoteksapp, 
der i øjeblikket er under udvikling.

Appen er et vigtigt led i Danmarks Apotekerfor-
enings digitale markedsstrategi, der skal sikre apote-
kerne en stærk position i fremtidens digitale sund-
hedsvæsen. 

”Vi er ganske enkelt nødt til at træde længere 
frem på den digitale bane, fordi kunderne bevæger 
sig mere og mere over i det digitale univers. Der skal 
apoteket naturligvis også være,” siger formand An-
ne Kahns om baggrunden for beslutningen.

Sundhedssektoren digitaliseres

Og den digitale udvikling, også inden for sundheds-
sektoren, går stærkt i øjeblikket, fortæller Nursel Yil-
dirim, direktør i Nodes, som er det digitale bureau, 
som foreningen har valgt til at gå videre med opga-
ven.

”Digitalisering finder sted i alle brancher lige nu. 
Og sundhedssektoren er for alvor ved at komme 
med. Flere medicinalvirksomheder vil for eksempel 
gerne tættere på brugerne - de vil gerne lave dataop-
samling, så de kan personalisere deres rådgivning,” 
siger Nursel Yildirim. 

Den bølge skal apoteket med på, og vejen er ud-
stukket med den app, der lige nu arbejdes på.

”Vi skal ikke bare bygge en app. Vi skal bygge fun-
damentet til fremtidens sundhedsplatform til dan-
skerne. Den skal kunne udbygges med nye services 

efterhånden, som behovet viser sig, lige som eksiste-
rende kan blive lagt ned, hvis de ikke bruges,” siger 
Nursel Yildirim.

Gearet til fremtidens muligheder

Og netop det, at apoteket er gearet til at udnytte 
fremtidens teknologiske muligheder, har været en 
afgørende motivation for beslutningen, ifølge Anne 
Kahns.

”Appen skal være en dynamisk platform, der skal 
understøtte og styrke de ydelser, som borgerne får 
på det fysiske apotek,” siger hun og nævner compli-
ancesamtalen som eksempel på en ydelse, der på 
sigt kunne understøttes via appen.

”Det kan være, at målgruppen for compliance-
samtaler skal have en invitation til en samtale via 
appen, hvorefter samtalen på det lokale apotek kan 
bookes via appen, borgeren får en reminder dagen 
inden, og endelig er der opfølgende remindere og 
rådgivning via appen efter samtalen,” siger Anne 
Kahns om visionerne.

Ingen e-handel

Ambitionen er altså at placere apoteket centralt i 
fremtidens digitale sundhedsvæsen, og der er ingen 
planer om, at det skal være en egentlig onlinesalgs-
kanal.

”Vi har besluttet, at vi ikke for nuværende 
ser på e-handel, men alene har fokus på 
idéen om at udvikle en app blandt andet 
med lokale abonnementsløsninger,” 
siger formanden.

Den nye apoteks-app skulle 
være klar til download i App 
Store og Google Play om cirka 
et halvt år, forudsat at et flertal af 
medlemmerne af Danmarks Apo-
tekerforening stemmer for på den 
ekstraordinære generalforsamling 
den 10. januar 2020. n

Ny apoteks-app skal være 
”det lokale apotek i lommen”  



13DIGITALISERING | FARMACI 01 | JANUAR 2020

Hvad skal appen indeholde?
Der arbejdes på, at en kommende apoteks-app skal 
indeholde:

Recepter
Receptoverblik kombineret med nyttig information, 
mulighed for fornyelse og bestilling.

Abonnementer
Overblik og mulighed for oprettelse af lokale abonne-
menter til lægemidler. Påmindelser, der skal hjælpe 
brugeren med at huske at forny recepter, bekræfte 
hjemtagning, levering mv.

Mit helbred
Oversigt over borgerens sundhedsdata, test samt b
rugertilføjede data.

Assistenten
Startsiden skal knytte de fire andre sider sammen samt 
hjælpe brugeren med påmindelser og vejledninger.

Nyt til dig
Personaliseret nyhedsfeed baseret på centrale 
nyheder og events fra det lokale apotek.

Det er endnu ikke afklaret, om alle funktioner i givet 
fald er en del af appen fra start eller føjes til senere. De 
viste billeder er prototyper og således ikke udtryk for, 
hvordan skærmbillederne i den færdige app i givet fald 
kommer til at se ud.
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At udvikle en ny uddannelse gøres ikke 

med et snuptag, så vi må ruste os med 

tålmodighed, siger de to formænd om 

status på farmakonomuddannelsen som en 

professionsbachelor. 

Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen, 
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening
Foto: Ty Stange.

I Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen 
har vi sammen med landets sygehusapoteker si-

den foråret samarbejdet med Farmakonomskolen 
om at udvikle farmakonomuddannelsen.

Vores mål er at løfte uddannelsen til professions-
bachelorniveau og sikre, at den bliver integreret i 
det normale uddannelsessystem. Det skal blandt an-
det sikre, at: 
•  farmakonomer får lettere adgang til at læse videre.
•  uddannelsen fortsat er attraktiv og velfungerende.
•  nyuddannede farmakonomer kan løse opgaverne 

på fremtidens apoteker og sygehusapoteker.
•  studerende får mulighed for praktikophold i andre 

sektorer og hos sekundære aftagere som for ek-
sempel lægemiddelindustrien, kommuner og     
lægepraksis.

Kræver tid og grundighed

Selvom parterne omkring uddannelsen står sam-
men om at udvikle den, betyder det ikke, at opga-
ven kan løses med et snuptag.

For det første fordi uddannelsen aktuelt ligger 
udenfor det ordinære uddannelsessystem og derfor 
skal finde sin plads i systemet uden at miste sine 
særlige værdier. For det andet fordi udvikling af en 
uddannelse kræver tid og grundighed. Derfor ruster 
vi os med tålmodighed, mens Farmakonomskolen 
afdækker mulige veje til et løft af uddannelsen. Og 
vi må nok konstatere, at det er svært at sige præcist, 
hvornår arbejdet er ved vejs ende. 

Første skridt i forhold til en professionsbachelor 

som farmakonom er, at der bli-
ver gennemført en uvildig ana-
lyse af behovet for en professi-
onsbacheloruddannelse for far-
makonomer. Det kan lyde spe-
cielt, når vi alle ved, at der er 
brug for farmakonomer, men 
det er nu engang vejen ind i det 
ordinære uddannelsessystem.  

Farmakonomer skal 
løfte flere opgaver

Sideløbende med dette arbejde 
taler vi sammen om, hvordan vi 
kan udvikle professionen i fæl-
lesskab, og i det nye år sætter vi 
os sammen for at idéudvikle og 
sætte en fælles strategisk ret-
ning. Vi har allerede lagt nogle 
af brikkerne i det puslespil. For 
vi er enige om, at det er natur-
ligt, at farmakonomer eventuelt med den rette efter-
uddannelse kan udføre medicinsamtaler og compli-
ancesamtaler og skal have adgang til at vaccinere 
uden inddragelse af en læge.

Uddannede farmakonomer sikres efteruddannelse
Hvis farmakonomerne skal kunne løfte disse op-

gaver, skal vi dog først overbevise politikerne i Fol-
ketinget om, at det er en god idé. Og vi skal sikre, at 
nyuddannede farmakonomer kan løfte opgaven fra 
dag 1.

Og så skal vi naturligvis sikre, at farmakonomer, 
der allerede er uddannet, får tilbud om efteruddan-
nelse, så de også kan bidrage til løsningen af opga-
verne på fremtidens apoteker og sygehusapoteker.

Genindtræder i bestyrelsen

For at sikre de bedste forudsætninger for at udvikle 
uddannelsen indtrådte formand Christina Durinck 
pr. 12. december 2019 i bestyrelsen for Pharmakon 
a/s på baggrund af invitation fra bestyrelsen for 
D.A. Invest og Udvikling a/s. n

Ny uddannelse:

På rette vej
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Farmakonomforeningen, 
Danmarks Apotekerforening 
og Farmakonomskolen ind-
gik i foråret en aftale om ud-
vikling af farmakonomud-
dannelsen.

Aftalen betyder blandt an-
det, at:

•  uddannelsen skal være en 
del af det ordinære danske 
uddannelsessystem.

•  uddannelsen skal akkredi-
teres og udbydes som en 
professionsbachelor.

•  uddannelsen skal fasthol-
des på Farmakonomskolen 
i Hillerød, men udbydes i 
regi af en professionshøj-
skole.

•  uddannelsen fortsat skal 
forankres lokalt, så stude-
rende – som udgangs-
punkt – skal have en ud-
dannelsesaftale med et 
apotek for at blive optaget.

•  uddannelsesapotekerne 
fremover skal godkendes 
af Farmakonom-skolen 
som led i, at uddannelsen 

akkrediteres til en profes-
sionsbachelor.

•  apoteker og sygehusapo-
teker fortsat er hovedafta-
gere, men uddannelsen 
skal også rette sig mod an-
dre aftagere, og de stude-
rende skal have mulighed 
for praktikophold og for at 
stifte bekendtskab med 
andre sektorer og hos an-
dre aftagere, som for ek-
sempel lægemiddelindu-
strien, kommunerne og 
lægepraksis.

FÆLLES KURS. 
Samarbejdet mellem 
Apotekerforeningen og 
Farmakonomforeningen 
om uddannelsen er unikt 
– og har også været nød-
vendigt. Vi stod langt fra 
hinanden fra en start, og 
det har været hårdt arbej-
de at nå til enighed om 
samarbejdet om at løfte 
uddannelsen til en profes-
sionsbachelor. Men det er 
lykkedes, og det er vi rig-
tig glade for. Så vi er på 
rette vej, fortæller de to 
formænd.

Aftale om udvikling af farmakonomuddannelsen
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PROFETI. Der er syge 
nok til alle, men ikke 
nødvendigvis penge 

nok til alle, lød det fra 
professor i sundheds-

økonomi Jakob Kjell-
berg, da han stillede 

diagnosen på 
sundhedsvæsenets 

udfordringer.

GRØNT LYS. Der var 
mange holdninger til, 
hvad en apoteks-app 

skal kunne, og da 
forsamlingen efter 

debatten blev bedt om 
at hæve et enten rødt 

eller grønt kort, var 
der overvældende op-

bakning til, at bestyrel-
sen går videre med at 

arbejde på sagen. 



19APOTEKERKONFERENCE | FARMACI 01 | JANUAR 2020

Hvordan får apoteket foden inden for hos 

kommuner og regioner? Muligheder og barri-

erer til debat på Apotekerkonferencen.

Tekst: Trine Ganer · Foto: Magnus Klitten

Undervisning på plejehjem, medicinskabsgennem-
gang og rygeafvænning. Apoteker landet over lø-

ser allerede i dag sundhedsopgaver i samarbejde med 
kommuner og regioner. Men hvordan får apoteket for 
alvor foden inden for og får etableret nye former for 
samarbejder? 

Det spørgsmål var omdrejningspunktet for Apoteker-
konferencen 2019, der blev afholdt på Crowne Plaza i 
København den 20. og 21. november. 119 apotekere del-
tog, og med sig fik de bud på mulige samarbejder, men 
også en forståelse for barriererne herfor.

Det var professor Jakob Kjellberg fra VIVE Sundhed, 
der lagde ud med en karakteristik af de udfordringer, 
som sundhedsvæsenet står over for i de kommende år. 

”Der bliver markant flere ældre. Til gengæld bliver der 
færre til at betale,” lød det lidet opmuntrende fra 
sundhedsøkonomen, der også satte ord på den øvelse, 
som derfor er i gang i sundhedsvæsenet nu og i de kom-
mende år: de (kronisk) syge skal så vidt muligt ud af ho-
spitalerne og i stedet behandles i kommunale tilbud som 
for eksempel plejehjem, ambulatorier, hjemmesygepleje 
mv., fordi man forventer, at det er billigere. 

Apoteket er en oplagt samarbejdspartner

Og således sparkede Jakob Kjellberg bolden videre til ef-
termiddagens paneldebat om, hvordan apoteket kan væ-
re med til at hjælpe kommuner og regioner med at afla-
ste læger og hospitaler i nye innovative samarbejder. 

Formand for Danmarks Apotekerforening, Anne 

Fokus på styrket
samarbejde med 
kommuner og 
regioner

PÅ TVÆRS. Alle er pi-
sket til at ryste posen og 
finde nye innovative løs-
ninger, hvis sundheds-
væsenet skal hænge 
sammen i fremtiden, 
lød opfordringen fra for-
mand Anne Kahns til de 
øvrige paneldeltagere 
og de fremmødte 
apotekere.

Apotekerkonference 2019

>
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KOLLEGAER. Selv om vi er konkurrenter, kan vi også være sammen socialt og om sektorens udvikling, sagde Anne Kahns fra talerstolen. 
Og det syntes der at være enighed om. Her er det apoteker fra blandt andet København Sønderbro Apotek, Susanne Bendixen (i midten) i 
samtale med Jesper Gulev, København Steno Apotek (tv) og nyudnævnt apoteker Behzad Ghorbani (th.), Taastrup Apotek.

Kahns, debatterede med fire inviterede gæster, og 
der var var bred enighed om, at apoteket er en op-
lagt samarbejdspartner for både hospitaler, praktise-
rende læger og kommuner. 

Læge, ph.d. og forskningschef ved Aalborg Uni-
versitetshospital, Søren Pihlkjær Hjortshøj, pegede 
for eksempel på, at apotekerne kan have en rolle, 
når der skal gennemføres kliniske forsøg i forbindel-
se med udviklingen af ny medicin. 

Lise Tarnow, centerdirektør i Steno Diabetes Cen-
ter Sjælland, så muligheder for, at apotekerne 
blandt andet kan hjælpe diabetespatienterne med 
bedre medicinefterlevelse.

Også panelets to direktører for sundheds- og om-
sorgsforvaltningerne i henholdsvis København og 

Esbjerg Kommune, Lars Gregersen og Arne Nikolaj-
sen, savnede ledige hænder til at gribe opgaver. Beg-
ge så store muligheder i , at dosisdispensering i end-
nu højere grad kan aflaste kommunens hjemmesy-
geplejersker. Det var Arne Nikolajsens vurdering, at 
op mod en tredjedel af hjemmesygeplejerskernes tid 
i Esbjerg er bundet op på medicinhåndtering, og 
han ser frem til, at FMK understøtter dosisdispense-
ring.

”Vi ser et kæmpe potentiale, når systemet er yder-
ligere gearet til det!” lød meldingen fra Arne Niko-
lajsen.

Lægerne forbeholdne

Det stod imidlertid også klart, at en af de største 
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KONCENTRATION. Det 
blev lyttet opmærksomt til 
taler og debat. Her er det 
apoteker Anita Albrecht-
sen fra Slagelse Apotek.

DEBATLYST. Der var ivrig debat 
om alt fra bemandingsregler og 
bruttoavance til apoteks-app og 
samarbejder med kommunerne. 
Her er det foreningens næstfor-
mand Jeanette Juul Rasmussen (i 
midten) og apoteker Elise Ger-
strøm, Horsens Svane Apotek, 
(th.)

Hvis I kan vise, at der er benhård dokumenterbar 

effekt af jeres ydelser på økonomi, borgertilfredshed og 

arbejdsgange, så har vi ikke råd til at sige nej.” 
LARS GREGERSEN, DIREKTØR FOR 
SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN 
KØBENHAVNS KOMMUNE

”
barrierer for et øget samarbejde er lægernes forbe-
hold over for at give opgaver fra sig – hvilket flere af 
de fremmødte apotekere i den efterfølgende debat 
bekræftede at have oplevet på egen krop. Her delte 
flere deres oplevelser med læger, der havde blokeret 
for indførelse af blandt andet vaccination og dosis-

dispensering på plejehjem.
I Københavns Kommune er man dog klar til at ka-

ste opgaver i apotekernes retning, hvis der vel at 
mærke er dokumentation for værdien, lød meldin-
gen fra direktør for sundheds- og omsorgsforvalt-
ningen Lars Gregersen.
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”Hvis I kan vise, at der er benhård dokumenterbar 
effekt af jeres ydelser på økonomi, borgertilfredshed 
og arbejdsgange, så har vi ikke råd til at sige nej,” 
sagde Lars Gregersen.

Grønt lys til app

Der blev også lejlighed til at få debatteret den apo-
teks-app, som Apotekerforeningen i øjeblikket ar-
bejder på (læs i øvrigt artiklen side 12). Til at tegne 
en skitse af idéerne var det digitale udviklingsbu-
reau Nodes inviteret. Det er den samarbejdspartner, 

man efter en udbudsrunde har valgt til at gå videre 
med opgaven.

Efter at Nodes havde præsenteret idéerne, var der 
debat, og mange synspunkter fra de fremmødte 
kom på bordet. Diskussionerne endte ud i en hold-
ningstilkendegivelse, hvor de forsamlingen kunne 
række enten en grøn eller en rød seddel i vejret. 
Spørgsmålet lød: skal foreningen arbejde videre på 
en apoteks-app? Svaret var overvældende grønt, og 
der arbejdes nu videre frem mod ekstraordinær ge-
neralforsamling og urafstemning, der afholdes efter 
bladets redaktionsslutning.

Udvalgsbasar 

Endelig sluttede dagen af med en såkaldt udvalgsba-
sar, hvor medlemmerne blev inviteret på besøg i de 
fem medlemsudvalg. Her var lejlighed til at høre 
om arbejdet i udvalgene og komme med forslag til, 
hvad de skal beskæftige sig med fremover. n

GULDKORN. Der var på forhånd udpeget en bordformand for 
hvert bord, der skulle samle op på synspunkter fra diskussio-
nerne. Her det det apoteker Tue Askaa fra blandt andet Køben-
havn Østerbro Apotek, der arbejder på at nedfælde pointerne.

UDVEKSLING. Der var flere gange i dagens løb mulighed for 
diskussion ved bordene. Her er det fra venstre: apoteker Mari-
anne Dencker Nielsen, Odense Sct. Knuds Apotek, apoteker 
Helle Kristensen Baunmøller, Aarhus City Vest Apotek, apote-
ker Lisbeth Roslund Nielsen, Esbjerg Krone Apotek, (i midten) 
og apoteker Vibeke Dengsø, Horsens Løve Apotek (th).



Udjævning af medicintilskud skal skabe 
tryghed for økonomisk trængte borgere 

Apotekerforeningen:

Hver dag er der borgere, som må 
forlade apoteket uden den medi-
cin, de kom for at hente, fordi de 
ikke har råd. Det skyldes i de fle-
ste tilfælde, at de er startet forfra 
på et nyt tilskudsår og derfor skal 
betale hele udgiften selv.  

”Det er utrygt for borgere med 
en sårbar økonomi, at egenbeta-
lingen svinger hen over et til-
skudsår. I værste fald betyder det, 
at de må opgive en potentielt livs-
vigtig behandling. Det skaber 
ulighed i sundhed, når ikke alle 
har råd til medicin,” siger for-
mand Anne Kahns. 

Og det er netop baggrunden for, 

at Danmarks Apotekerforening 
igennem flere år har presset på 
for, at den nuværende henstands-
ordning ændres til en mere mo-
derne og fleksibel aconto-ord-
ning, hvor egenbetalingen til til-
skudsberettiget medicin udjævnes 
over året. En sådan ordning vil 
kunne sikre, at den maksimale 
egenbetaling på 4.110 kr. fordeles 
på 12 årlige rater a 350 kr. 

Den aktuelle debat om prishop 
på medicin, som på det seneste 
har kørt i flere medier, har aktua-
liseret, at man finder en løsning, 
mener Anne Kahns.

”En aconto-ordning vil hjælpe  

de borgere, der er følsomme over 
for udsving i egenbetaling og pris-
hop og kan bidrage til mindske 
ulighed i sundhed,” siger forman-
den.

Apotekerforeningen foreslår, at 
det faste månedlige beløb opkræ-
ves via Udbetaling Danmark eller 
en anden offentlig myndighed. 
En central, elektronisk løsning 
som erstatning for den nuværen-
de henstandsordning,  vil betyde, 
at flere kan få gavn af ordningen 
og at borgerne ikke er bundettil 
at hente deres medicin på ét apo-
tek. n 

TG

Trinvist tilskudssystem fordeler medicinudgifter ujævnt
Tilskud til medicin gives i trin henover et år. Borgere med et stort medicinforbrug har fuld eller høj 
egenbetaling i de første måneder af tilskudsåret, mens de i de sidste måneder får tilskud på måske 
85 eller 100 procent. 

Når man så rammer sit personlige ”tilskudsnytår”, starter man forfra og skal pludselig selv til at betale 
de første 965 kroner igen. Det betyder, at man fra den ene dag til den næste kan gå fra næsten ingen 
medicinudgifter til en medicinudgift på over 1.000 kroner. 
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En begejstret og nysgerrig minister lagde 

for nylig vejen forbi Næstved Løve Apotek 

og blev klogere på blandt andet apoteks-

økonomi, dosis og robotter. 

Tekst: Trine Ganer

Fredag den 9. november 2019 klokken lidt over 
tre om eftermiddagen ringede Jacob Hjelmes 

telefon. Og det skulle vise sig at være et af den slags 
opkald, man ikke får hver dag. I den anden ende 
var det sundhedsministerens sekretær, som lige ville 
høre, om Næstved-apotekeren mon havde tid til at 
give den (relativt) nye sundhedsminister, Magnus 
Heunicke, der kommer fra og er valgt i Næstved, en 
rundtur på apoteket om mandagen. 

Det var ikke meget at betænke sig på, og så fik Ja-
cob Hjelme travlt.

”Jeg var jo lige lidt rundt på gulvet. En weekend 
er ikke meget til at forberede sig, men med hjælp 
fra Apotekerforeningen blev jeg briefet op på de ak-
tuelle sager og planlage de emner, som vi skulle om-
kring,” siger han.

Det afgørende for ham var at få givet Magnus 
Heunicke et indblik i de mange opgaver, som apote-
ket løser og om de kvalitetssikrede og automatisere-
de processer, som er en del af driften på et moderne 
apotek. Og det lykkedes, synes Jacob Hjelme. 

”Besøget gik super godt, og vi kom godt rundt,” 
siger han.

Handler i storcenterfilial

Blandt meget andet fik apotekeren fortalt om udfor-
dringer med den nuværende økonomimodel. 

”Ministeren handler selv i min filial i storcenteret 
engang i mellem og er glad for de udvidede åbnings-
tider. Det gav anledning til en snak om alle de nye 
filialer og den øgede tilgængelighed, som vi har le-
veret i de seneste år,” siger Jacob Hjelme.

Også mulighederne i dosisdispensering kom de om-
kring. Og her så Magnus Heunicke mange mulighe-
der.

”Han kendte ikke til dosis, men det slog ham med 
det samme, hvor mange ledige hænder, det kan fri-
gøre,” siger Jacob Hjelme.

I det hele taget var det en meget nysgerrig og be-
gejstret sundhedsminister, som lagde vejen fordi 
Næstved Apotek. Ikke mindst turen i robotten im-
ponerede.

”Som mange andre drenge, der godt kan lide tek-
nik, var han selvfølgelig meget interesseret i robot-
ten. Han fik et godt indblik i, hvordan den gør 
hverdagen nemmere og øger sikkerheden,” siger Ja-
cob Hjelme. 

Han er sikker på, at ministeren gik derfra med et 
godt indtryk af den brede pallette af opgaver, som 
apoteket løser. 

”Han er en meget impulsiv og begejstret type, så 
det var sjovt at vise ham. Og hans sekretær måtte da 
nærmest hive ham med derfra,” slutter den, med 
egne ord, stolte apoteker. n

Sundhedsministeren på apoteksbesøg 

BEGEJSTRING. Magnus Heunicke var med  en tur i
 robotten, da han besøgte Næstved Løveapotek



Hver femte kunde, som vaccineres på 

Birkerød Apotek, er ikke blevet vaccineret 

før. Mange kronikere er ikke klar over, at 

de er i målgruppen, er erfaringen.

Tekst: Trine Ganer

Vaccinationssæsonen lakker mod enden, og 
mange tusind borgere har fået et stik i over-

armen på apotekerne i de sidste måneder. Og noget 
tyder på, at apotekerne får fat i målgrupper, som el-
lers ikke var blevet vaccineret. I alt fald hvis man 
skal tro erfaringerne fra Birkerød Apotek, der foreta-
ger en række registreringer, når de vaccinerer, for at 
få et indblik i, hvem de har under nålen. 

Blandt andet spørger de alle, om det er første 
gang, de bliver vaccineret mod influenza. Og det 
spørgsmål har cirka hver femte indtil videre svaret 
ja til, fortæller souschef på apoteket, Helle Krem-
mer. 

”Vi har haft en forventning om, at vi på apoteket 
appellerer til en målgruppe, som ellers ikke ville væ-
re blevet vaccineret. Og det ser ud til, at vi har haft 
ret i den antagelse,” siger hun.

Mange kronikere er, ifølge Helle Kremmer, ikke 
opmærksomme på, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, 

at de får en influenzavaccination.
”Vi oplever, at mange borgere med for eksempel 

diabetes og astma faktisk ikke er klar over, at de an-
befales at blive vaccineret mod influenza. Når vi gør 
dem opmærksom på det, siger mange af dem ja,” si-
ger hun.

Visiteres til pneumokokvaccination

Hver fjerde af de kunder, der får et stik i overarmen 
på Birkerød Apotek, visiterer apoteket videre til 
praktiserende læge for vaccination mod lungebe-
tændelse. 

”Når vi vaccinerer mod influenza, gør vi opmærk-
som på det, hvis borgeren er i målgruppen for en 
pneumokokvaccination. Og vi kan jo se, at mange 
af dem kommer og henter vaccinen efterfølgende,” 
siger Helle Kremmer, som har været i kontakt med 
mange, der har en historik med svære lungebetæn-
delser, og som derfor er motiverede for en vaccinati-
on mod pneumokokker. 

På Birkerød Apotek ser de ikke sig selv som kon-
kurrenter til lægerne. Tværtimod.

”Vi er ikke i konkurrence med lægerne. Vi kan 
være med til at fange dem, der skal vaccineres. På 
den måde hjælper vi hinanden med at nå et fælles 
mål om bedre vaccinationsdækning,” siger Helle 
Kremmer. n

I Birkerød hjælper de kronikerne

Vaccination: 
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Er I klar til at give jeres bedste råd? 

Læs mere om kampagnen på 
apoteketsråd.dk

Landsdækkende apotekskampagne
I starten af januar 2020 går apotekerne i luften med en 
landsdækkende kampagne på TV og i dagblade. Her minder 
vi danskerne om, at på apoteket kan de altid få professionel 
rådgivning fra et faguddannet, lægemiddelkyndigt personale. 

Fokus på forkølelse
Kampagnens fokus bliver forkølelse, som er aktuelt i januar. 
Her oplyser vi om, at apoteket er klar med gode råd, når 
forkølelsen rammer.  

De bedste råd
På apoteket rådgiver og vejleder I jeres kunder hver eneste 
dag. På kampagnesiden apoteketsråd.dk finder I en række 
forslag til rådgivning og kundedialog om forkølelse. 

Hold jer opdateret og vind biografbilletter 
Skriv jer op til vores nyhedsmail på apoteketsråd.dk. Så 
holder vi jer opdateret, og samtidig er I med i lodtrækningen 
om 80 x 2 biografbilletter – vi trækker lod blandt alle 
tilmeldte i uge 49, 50, 51 og 1. 

Er et råd altid det rigtige råd? Der findes mange selvudnævnte eksperter,  
f.eks. familiemedlemmer, bloggere og livsstilscoaches,  som giver velmente, men

ofte uhensigtsmæssige, råd om sygdom og sundhed. 

Plakat til 
apotek
Primo december 
vil alle apoteker 
modtage en pakke 
med b.la plakat til 
ophæng, hvor der er 
genkendelighed til 
reklamefilmen og 
annoncen.  

Landsdækkende 
dagblads-
annonce
Der vil køre en 
humoristisk annonce 
med et velment, men 
uhensigtsmæssigt 
råd mod forkølelse. 
Annoncen afsluttes med 
kampagnens slogan 
”Få hellere et rigtigt 
råd hos os”.

Badges til alle 
medarbejdere
Alle modtager et 
badge til at bære 
på tøjet med et 
synligt budskab om, 
at her kan kunden 
få et rigtigt råd om 
forkølelse.

Film til TV
Der vil køre en 
humoristisk film 
med et velment, men 
uhensigtsmæssigt 
råd mod forkølelse. 
Filmen afsluttes med 
kampagnens slogan 
”Få hellere et rigtigt råd 
hos os”.

“Et råt løg 
under sengen, så er den 

forkølelse væk!”

Få hellere et rigtigt råd hos os
Der er mange steder, du kan få gode råd til 
at lindre din forkølelse. Du kan også gå på 
apoteket og få den helt rigtige rådgivning  
fra vores uddannede personale. 

Hør for eksempel hvordan du bremser dit 
forkølelsesudbrud, allerede når du mærker  
de første tegn. Vi glæder os til at hjælpe dig!

NY STOR 

KAMPAGNE

LANDSDÆKKENDE 

KAMPAGNE 

FOR APOTEKET

Jeg rådgiver også om forkølelse

69926_Badge_dia56.indd   1

08/11/2019   13.43

Apotekernes A.m.b.a.

Annonce fra Apotekernes A.m.b.a.Annonce fra Apotekernes A.m.b.a.

69926_Apotekerne_Ann_420x297_v2.indd   1 18/12/2019   11.50
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Forekomsten af fnat er i kraftig stigning, 

og der er tegn på resistens over for det mest 

anvendte håndkøbslægemiddel. Apoteket 

har en vigtig rådgivningsopgave i kampen 

mod de genstridige mider.

Tekst: Trine Ganer

igtig mange danskere smittes 
i øjeblikket med sarcoptes 
scabiei, bedre kendt som 
fnat. Tal fra Sundhedsdata-
styrelsens Landspatientregi-
ster viser, at antallet af am-

bulante besøg på sygehusene, hvor fnat har været 
årsagen, er firedoblet på tre år – et billede, der be-
kræftes af en rundringning til hudafdelingerne på 
tre af landets hospitaler, som Politiken for nylig 
gennemførte. Her beretter man alle steder om en 
”voldsom stigning” i antallet af borgere, der hen-
vender sig på grund af fnat.

Mange af de smittede finder vej til apoteket, nogle 
for at købe en tube permethrin 5% creme, som er 
førstevalgsbehandlingen, andre for at indløse en re-
cept fra lægen på en creme med de aktive stoffer 
disulfiram og benzylbenzoat eller på en tabletbe-
handling med ivermectin. Uanset hvad, har apote-
ket en yderst vigtig opgave i at rådgive kunden 
grundigt, fortæller sundhedsfaglig chefkonsulent i 
Apotekerforeningen Helle Jacobsgaard.

”Hvis permethrin cremen skal have den ønskede 
effekt, er det afgørende, at den anvendes korrekt, li-
gesom der er en række andre forholdsregler, som 
man må tage, hvis det skal lykkes at få bugt med 
fnatmiden,” siger hun.

Mistanke om resistens

Desuden er det vigtigt at spørge kunder, der køber 
permethrin creme, om de har forsøgt sig med cre-
men før. Har de brugt cremen uden effekt, kan det 
være fordi, de ikke har fulgt retningslinjerne for an-
vendelse, eller årsagen kan være resistens.

”Der er mistanke om, at fnatmiden er ved at ud-
vikle resistens over for permethrin, og det kan der-
for være, at der skal andre midler til at slå den ned. 
Apoteksmedarbejderen bør spørge ind, så man kan 
blive klogere på årsagen og eventuelt overveje at 
sende kunder, der ikke har haft effekt af permethrin 
creme, videre til lægen, som måske vil ordinere et 
alternativ,” siger Helle Jacobsgaard. n

Mistanke om resistens 
over for permethrin

F nat: 

Hvad er fnat?
Fnat er forårsaget af en lille mide på cirka en kvart milli-
meter, som ikke kan ses med det blotte øje. Miden graver 
gange i huden, hvor den lægger æg. 

Den intense kløe er forårsaget af en allergisk reaktion 
over for miden og dens affaldsprodukter. Kløen, der star-
ter 2-6 uger efter smitte, forværres ved sengetid. Det 
klør typisk i den tynde hud ved fingermellemrummene, 
på fingre, ved albuer, bryst og i skridtet. Der kommer ofte 
kradsningsmærker på huden – typisk omkring håndled-
dene – som følge af den intense kløe. 

Smitten overføres primært ved tæt hudkontakt, men 
kan også ske via håndklæder, sengetøj og lignende. Der-
for er det ofte hele familier, som er smittet, ligesom smit-
ten nemt breder sig på særligt efterskoler, hvor mange 
bor tæt.

Foto: alam
y.com



29

ting du skal huske, når du rådgiver 

om behandling mod fnat

Grundig indsmøring med permethrin er
 afgørende for effekt
Håndkøbslægemidlet permethrin 5 % creme er 
førstevalgsbehandlingen. På voksne smøres 
cremen på fra kæberanden og nedefter. På børn 
under 3 år og ældre smøres hele kroppen inkl. 
ansigt og hovedbund. Husk særligt områderne 
mellem fingre og tæer, under negle, håndled, 
armhuler, ydre kønsdele, bryster og balder ind-
smøres. Området omkring øjnene undgås. Cre-
men skal sidde i 8-12 timer, hvorefter den va-
skes af. Der smøres ny creme på efter for ek-
sempel håndvask. Behandlingen gentages efter 
en uge hos den smittede.

Familien skal behandles
Personen, som er smittet, og alle dennes tætte 
kontakter inden for de seneste to måneder, be-
handles samtidigt. Har et medlem af en familie 
fnat, skal hele familien dermed behandles sam-
tidigt – også selv om der ikke er tegn på smitte.

Tøj skal vaskes ved 60 grader
Efter behandling vaskes alle tekstiler, der har 
været brugt inden for den sidste uge, ved mini-
mum 60 grader eller står urørt i for eksempel en 
plasticpose i mindst tre dage ved stuetempera-
tur. 

Hjemmet rengøres grundigt
Efter endt behandling rengøres hjemmet grun-
digt. Møbler, madrasser og andre genstande af 
tekstil støvsuges grundigt og bruges ikke i 
mindst tre dage. Alle flader aftørres.

Der er mulighed for resistens
Når en kunde køber Permethrin 5 % creme skal 
kunden altid spørges, om det er første gang, 
den anvendes. Hvis ikke, bør det afdækkes, om 
den er anvendt korrekt, og om den smittede er 
genbehandlet. I givet fald bør det overvejes, om 
der kan være tale om resistens, og kunden hen-
vises til lægen, der kan vælge at ordinere en 
creme med aktivstofferne disulfiram og benzyl-
benzoat eller en tabletbehandling med stoffet 
ivermectin.

Se i øvrigt Månedens case på medlemsnettet, 
der giver grundig information om blandt andet 
behandling, case-eksempler og sektorkrav til 
rådgivning.
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Rosendahls

Navnestof  
Apoteksudnævnelse
Ikast Apotek: Apoteker Henrik Krogh Jensen, 
Herning Løve Apotek, den 21. november 2019.
 
Holbæk Elefant Apotek: Apoteker Trine Frost, 
Nykøbing Apotek, den 2. december 2019.

Skørping Apotek: Ali S. M. Radha Al-Hussainy 
den 21. november 2019.

Stevns Apotek: Arjang Mehrdad 
den 26. november 2019.

Apoteksovertagelse
Taastrup Apotek: Apoteker Behzad Ghorbani 
den 1. januar 2020.

Præstø Apotek: Jamhureh Hannani 
den 1. januar 2020.

Hammel Frijsenborg Apotek: Apoteker Lene Just 
Jørgensen, Bjerringbro Apotek den 1. januar 2020.

Apoteksflytninger
Skovlunde Apotek er flyttet pr. 19. december 2019. 
Den nye adresse er Skovlunde Apotek, 
Torvestrædet 2, 2740 Skovlunde.

Vestervang Apotek er flyttet pr. 2. december 2019 og 
ændrer navn. Nyt navn og ny adresse er: Engelsborg 
Apotek, c/o Meny, Fabrikvej 2, 8800 Viborg.

Filialoverdragelse
Strøby Egede Apotek: Borup Apotek overtager fra 
den 23. oktober 2019.

Lufthavns Apotek København: Kastrup Apotek 
overtager fra den 1. november 2019.

Apoteksfilial oprettet
Grindsted Apotek åbnede ny filial pr. 1. november 
2019: Grindsted Lyng Apotek, Vestergade 34, 
7200 Grindsted.

Slagelse Svane Apotek åbnede ny filial pr. 1. decem-
ber 2019: Ringsted Svane Apotek, Nørregade 13, 4100 
Ringsted.

Skovlunde Apotek åbnede ny filial pr. 9. december 
2019: Apoteket Møllebro, Slangerupgade 50, 
3400 Hillerød.

Ændring af apoteksudsalg til filial
Stenløse Apotek har pr. 1. november 2019 omdannet 
Ølstykke Apoteksudsalg til filial med navnet 
Ølstykke Apotek.

Fødselsdage og jubilæer

30-års jubilæum
1. februar 2020: Per Wijngaard, 
Næstved Svane Apotek.

40 år
14. februar 2020: M. Tahsin Anjam, Holte Apotek.

50 år
17. februar 2020: Birgitte Egeberg Carlsen, 
Vordingborg Apotek og Stege Apotek.

Dødsfald 
Pensioneret apoteker Inge Juhl Børsting, tidligere 
Brønshøj Apotek er død den 28. november 2019.
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For første gang i historien har en 
drone været brugt til at udbringe 
receptmedicin til private hjem. 
Det skete i begyndelsen af no-
vember 2019 i byen Cary, der lig-
ger i North Carolina, USA. Det var 
logistikvirksomheden UPS, der 
stod for droneleveringen for apo-
tekskæden CVS. 

Ifølge formand for CVS Pharm-
acy Kevin Hourican udgør dron-
elevering af medicin et stort po-
tentiale for fremtiden. Særligt i 
udkantsområder, hvor der kan 

være langt til nærmeste me-
dicinudleveringssted, kan 
droneleveringen lette hver-
dagen for medicinbrugere, 
fortæller han. 

I Danmark kan droner også 
meget vel være en del af 
fremtidens medicinudbring-
ning. Innovationsfonden har 
for nylig bevilliget 14 millio-
ner kroner til et pilotprojekt, 
hvor Odense Universitetshospital, 
SDU Dronecenter, Falck og en 
række industrivirksomheder skal 

samarbejde om at udvikle et sy-
stem, så dronerne i fremtiden kan 
blive en del af det danske sund-
hedsvæsen. 

Droner leverer 
receptmedicin i USA

Foto: Colourbox

Først og fremmest er det rart at 
hjælpe. Og efter nogle ugers op-
læring er de ekstra hænder en 
hjælp i hverdagen. Sådan siger 
Shafiq Farsad, der er apoteker i 
Toftlund og Skærbæk, når man 
spørger ham, hvorfor han i de 
sidste to år har valgt at have syv 
personer i virksomhedspraktik på 
sine apoteker.

”Det er en god følelse at hjælpe 
lokalt. Vi er et lille samfund her-
nede, og der er ikke mange ar-
bejdspladser, der kan hjælpe men-
nesker tilbage på arbejdsmarke-
det,” siger den sønderjyske apote-
ker, der for nylig fik tildelt Tønder 
Kommunes CSR-mærke for sin 
indsats. 

Mærket gives til lokale virksom-

heder, der bidrager til 
fremtidens arbejdskraft 
ved eksempelvis at an-
sætte borgere i småjob 
eller stiller virksom-
hedspraktikker til rå-
dighed.

Han har blandt an-
det hjulpet en farma-
konom, som havde 
været ude af arbejds-
markedet i fem år.

”Det var ren succes-
historie. Hun var simpelthen så 
ubeskrivelig glad, og hun bidrog 
virkelig,” siger Shafiq Farsad, der 
har hjulpet fire af sine virksom-
hedspraktikanter tilbage på ar-
bejdsmarkedet. To af dem har han 
selv ansat.  

Han forstår godt, at man-
ge tænker, at det må være 
besværligt, og de første 
uger kræver det da også 
noget oplæring, erkender 
han. Men derefter han 
oplevet, at praktikanterne 
har været en stor hjælp.

”Der er så mange min-
dre praktiske opgaver på 
et apotek, som det er dej-
ligt at have hjælp til. Og-
så i forbindelse med syg-

dom,” siger Shafiq Farsad.
Hans virksomhedspraktikanter 

hjælper blandt andet med at sæt-
te varer på plads, returnere varer 
og én har lavet en kundeundersø-
gelse.

Sønderjysk apoteker får pris 
for social ansvarlighed

CSR. Shafiq Farsad 
drager stor nytte af  
sine virksomheds-
praktikanter.
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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


