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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


