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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
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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.


