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Har du husket 
at lytte til din 
kunde i dag?



Brug for faglig opdatering? Se eller gense 

det webinar, som blev udviklet i forbindelse 

med sidste års sundhedsfaglige kampagne 

om høfeber. 

Find det på medlemsnettet under Kunderådgivning/

Skrankerådgivning/Webinar.

Høfebersæsonen 
starter tidligt i år!
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Apoteket sætter fokus på rygestop 
Fra den 1. marts og fire uger frem kører forårets første sundhedsfaglige 
kampagne, der handler om apotekets rådgivning ved rygestop. Læs mere inde i 
bladet og på medlemsnettet, hvor der blandt andet er webinar med faglig 
opdatering til medarbejderne på apoteket.
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Robin Hood eller 
holdbar økonomimodel? 
Forhandlingerne om apotekernes økonomi pågår i skrivende stund. Ved nytår faldt 
uret ellers i hak, den gamle bruttoavanceaftale udløb. Men forhandlingsmæssigt satte 
vi uret i stå og forhandler videre. Når disse linjer læses, er vi forhåbentlig kommet vi-
dere. Måske har vi allerede forlig – eller forlis. Vi håber meget på, at vi får en holdbar 
løsning.

Den nuværende økonomimodel, hvor 60 procent flere apoteker skal finansieres inden 
for en uændret økonomisk ramme, er uholdbar. Nogle apotekers salg af positivliste-
varer udhuler lige nu andre apotekers honorar for at udlevere og rådgive om lægemid-
ler. 

Det rammer apoteker i landdistrikterne – og små byapoteker – hvor det er vanskeligt 
at følge med den vækst i salget af positivlistevarer, som vi ser på en række apoteksfilia-
ler i større byer, i indkøbscentre og hos onlineapotekerne. Hvis ikke 
der på sigt gøres op med skævvridning af sektoren, vil det betyde 
apotekslukninger især i landdistrikterne og gå ud over både tilgæn-
geligheden og sundhedsfagligheden.

Sundhedsministeren bebudede derfor i januar, at han vil redde 
landapotekerne med en omfordeling internt i sektoren – en såkaldt 
”Robin Hood”-model. En vis omfordeling kan måske mildne pro-
blemerne for landapoteker og andre, der ikke har så stort et salg af 
frihandelsvarer. Men en omfordeling kan ikke stå alene. Det vil fjer-
ne det økonomiske grundlag for mange af de nye enheder, som lov-
ændringen i 2015 netop skulle bane vejen for. 

Sagt på en anden måde: De penge, som de nye filialer tjener på at 
sælge positivlistevarer, kan ikke både finansiere driften af de nye en-
heder og samtidig blive opkrævet i afgift for at kunne understøtte landapotekerne.

Uden en holdbar løsning med en økonomisk ramme, der kan rumme de 60 procent 
flere apoteker, står valget mellem lukning af landapoteker eller lukning af nye filialer – 
et valg mellem pest eller kolera. 

Frem for en omfordeling, der, hvis den står alene, blot flytter problemet, arbejder vi i 
Danmarks Apotekerforening for en holdbar løsning. Allerhelst ser vi en ny regule-
ringsmodel for sektoren, som sikrer tilgængelighed og faglighed på apoteket på lang 
sigt. Men som minimum må vi have en økonomisk ramme, der tager højde for, at po-
litikernes ønske om flere apoteker, er gået i opfyldelse. Andet kan vi ikke være bekendt 
over for hverken borgerne eller apotekerne.

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

Som minimum 

må vi have en økono-

misk ramme, der tager 

højde for, at politiker-

nes ønske om flere 

apoteker, er gået i 

opfyldelse.”

”
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Jamen godt du 
har taget dem før..
  det bliver niogfirs
     kroner Jeg har taget dem

i et år. Dobbelt dosis 
for en sikkerheds skyld 
  for så tror ...

”Jeg har taget dem 
i et år. Dobbelt dosis 
for en sikkerheds skyld 
– for så tror ...

Kommunikationen ved apoteksskranken 

går fløjten, når apotekspersonalet misser at 

have fokus på den enkelte kunde. Det viser 

et forstudie.

 
Tekst: Jesper Benzon Jørgsholm

”Er du vant til at tage det her lægemiddel?” 
Det spørgsmål er ret almindeligt at møde som 

kunde i apotekets skranke. Spørgsmålet er stillet i 
bedste mening, men virker ikke altid efter hensig-
ten, viser forstudierne til et tværfagligt projekt om 
skrankemødet, som ansatte fra blandt andet blandt 
andet Københavns Universitet, Danmarks Apoteker-
forening og Pharmakon er gået i gang med.

I projektet undersøger man, hvordan kommuni-
kation om lægemidler i apotekets skranke foregår, 
om den tager udgangspunkt i borgeren og hvilke 
barrierer, der i givet fald er derfor. I forstudiet optog 
man 84 skrankemøder på to apoteker og gennem-
førte efterfølgende 12 video-stimulerede interviews 
med kunder og personale.

Lukkede spørgsmål

Og selv om datagrundlaget altså er ret småt, viste de 
undersøgte skrankemøder ifølge projektdeltager 
Christina Fogtmann, lektor og sprogpsykolog fra In-

Har du 
husket at 
lytte til 
din kunde 
i dag?

stitut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på 
Københavns Universitet, nogle bemærkelsesværdige 
tendenser.

”Det, vi så, var, at personalet kun i meget lille 
grad orienterede sig mod den specifikke kunde, der 
stod foran dem. Den ansatte gik typisk ikke i samta-
le med kunden på en måde, så vedkommende fik 
anledning til at fortælle om sig selv som medicin-
bruger. Personalet brugte typisk meget lukkede 
spørgsmål, som ofte kun gav mulighed for at svare 
ja eller nej,” fortæller hun. 

Det kan for eksempel være spørgsmålet fra indled-
ningen af denne artikel, som jo er svært at besvare 
med andet end ja eller nej. Hvis den apoteksansatte 
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har taget dem før..
  det bliver niogfirs
     kroner Jeg har taget dem

i et år. Dobbelt dosis 
for en sikkerheds skyld 
  for så tror ...

”Jeg har taget dem 
i et år. Dobbelt dosis 
for en sikkerheds skyld 
– for så tror ...

>

”Personalet orienterede 

sig kun i meget lille grad mod 

den specifikke kunde.”
CHRISTINA FOGTMANN, 
LEKTOR I SPROGPSYKOLOGI, 
KØBENHAVNS UNIVERSITET

i stedet havde spurgt: ”Hvad kender du til det her 
lægemiddel?” eller ”Hvad er din erfaring med det 
her lægemiddel?”, så havde kunden i højere grad 
været opfordret til at sætte lidt flere ord på sit svar.

Og ifølge Christina Fogtmann kan det have store 
konsekvenser, også for apoteket, når kunden ikke 
kommer rigtigt på banen med sine medicinproble-
mer eller brug af medicinen.

”Studier viser, at lægemiddelrelaterede problemer 
kan identificeres og afhjælpes i apotekets skranke, 
men studier viser også, at det kræver, at kunden får 
mulighed for at involvere sig og tale om sin brug af 
medicin. Nogle gange ved kunderne ikke selv, at de 
problemer, de måske oplever, er bivirkninger af den 

Illustration: Esben Bregninge
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medicin, de tager. Det skal personalet hjælpe dem 
til at finde ud af. I den sammenhæng er det nok og-
så relevant at vide for personalet, at flere af kunder-
ne slet ikke er klar over, at personalet faktisk er ud-
dannet til at kunne rådgive kunderne om deres me-
dicinbrug. Selvom de altså har spørgsmål til medici-
nen, er der kunder, der simpelthen ikke ved, at de 
kan få noget ud af at stille dem til personalet. En 
kunde fortalte mig for eksempel, at hun antog, at 
apotekets personale var uddannet svarende til per-
sonalet i Matas. Når man har den indstilling, så tror 
man ikke, at man kan komme med lægemiddelrela-
terede spørgsmål på apoteket,” siger sprogpsykolo-
gen. 

Information frem for rådgivning

Det, der ofte sker i ekspeditionen på apoteket, er 
ifølge Christina Fogtmann, at personalet giver gene-
risk information snarere end at rådgive og rette 
spørgsmål og viden til den enkelte patient.

”Meget af den information, personalet giver, kan i 
princippet gives til 100 mennesker på en gang: ’Du 

tager det her præparat, og du skal vide, at bivirknin-
gerne er sådan og sådan.’ Der er ikke nogen spørgs-
mål i forhold til den kunde, der står der og har 
brugt præparatet længe. Det kan jo være, at de typi-
ske bivirkninger er irrelevante for kunden, men at 
kunden oplever andre specifikke bivirkninger. Men 
for at personalet kan finde ud af det, så skal der 
spørges snarere end bare gives information,” siger 
Christina Fogtmann.

Og så er det bestemt ikke ligegyldigt, hvordan 
man spørger. Når man stiller et lukket ja/nej-spørgs-
mål, indbygger man (som regel ubevidst) det for-
ventede svar i selve spørgsmålet, fortæller hun. 

Fokus på kunden 

Men det er vigtigt ikke bare at have kundens behov 
for øje – men også at overveje, hvordan kunden op-
fatter selve skrankemødet i situationen, forklarer 
Mette Kofoed, som deltog i projektet som bachelor-
studerende, hvor hun lavede to fokusgruppeinter-
views med henholdsvis apotekskunder og apoteks-
personale. 

>

>

Eksempel fra undersøgelsen:

Som vi spørger, får vi svar

En kunde skal skifte lægemiddel, fordi hun ikke kan tåle det 
præparat, hun hidtil har fået. 

Apoteksmedarbejderen står med det nye præparat i hæn-
derne og spørger kunden: ”Har du talt med din læge om, 

hvordan du skal tage præparatet?” 

Kunden svarer: ”Nja-
aaaeh,” mens hun 
ryster på hovedet. 

”Det er godt,” sva-
rer apoteksmedarbej-

deren og taler videre. 

Da Christina Fogtmann 
efterfølgende ser video-

optagelsen af skrankemødet igennem sammen med kunden, 
bliver det klart, at kunden ikke har talt med lægen om, hvor-
dan hun skal tage præparatet. Og når hun ikke siger det, er 
det ifølge Christina Fogtmann, fordi apoteksmedarbejderens 
spørgsmål: ”Er det noget, du har talt med din læge om?” er 
positivt konstrueret, og at der dermed ligger en indbygget 
forventning om, at kunden siger ja. 

Hvis apoteksmedarbejderen i stedet havde spurgt: ”Det er 
ikke noget, du har talt med din læge om, er det?”, så hav-
de spørgsmålet gjort det oplagt at svare nej. 

Med andre ord: som vi spørger, får vi svar. Det er derfor vigtigt, 
at man som apoteksmedarbejder er opmærksom på, hvordan 
man stiller spørgsmål, fordi spørgsmålene er med til at be-
stemme svaret – uanset hvad kundens oplevelse faktisk er.
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Sektorkrav til rådgivning
Udgangspunktet for apotekernes sektorkrav til rådgiv-
ning er kundedifferentiering. Det kræver, at apoteks-
medarbejderen tager udgangspunkt i kundens behov 
og ikke egne forestillinger eller dagsordener. For at gøre 
det, må man stille åbne spørgsmål og lytte til kunden. 

Bliv inspireret på medlemsnettet, hvor der ligger en 
række korte film, der blandt andet gennemgår rådgiv-
ningens rundkørsel, aktiv lytning og eksempler på gode 
rådgivningsforløb. 

Det gælder i øvrigt både ved ekspeditioner og til 
medicinsamtaler, men også når hun vaccinerer. 
Hvis man kan gøre kunden tryg i ens selskab, skaber 
det en relation og mulighed for at hjælpe dem bed-
re, så de føler sig hørt og forstået, siger Mette Kofo-
ed, som nu arbejder som farmaceut på Rødding 
Apotek:

”Når jeg møder kunderne i skranken, har jeg fået 
mere fokus på at finde ud af, hvad den enkelte kun-
de vil med skrankemødet. Det er jo vidt forskelligt 
fra kunde til kunde, hvad det optimale skrankemø-
de er for dem. Nogle kunder ved nøjagtig, hvad de 
kommer efter og vil videre – og vi skal huske, at det 
ikke er et dårligt skrankemøde. Andre kunder har 
brug for, at tempoet bliver sat ned og tingene forkla-
ret på en måde, så de oplever, at de er i en dialog og 
ikke bare lytter,” siger Mette Kofoed og fortsætter:

”Projektet viste, at relationen til personalet er vig-
tig for mange af vores kunder, og derfor har jeg også 
fået mere fokus på, hvor vigtigt det er at danne en 
relation til kunden. Det kan faktisk gøres på ganske 
få sekunder. Relationen er det fundament, vi skal 
bygge videre på, hvis vi skal nå ind til kunden. Har 

vi først dannet en relation, bliver kunden også mere 
åben for at modtage information, og vi kan løse vo-
res kerneopgave på optimal vis,” siger hun.

Mette Kofoed mener, at projektet kan være med 
til at skabe mere fokus på, at man som apoteksansat 
farmaceut eller farmakonom bliver mere personlig i 
sit møde med kunderne, så de ikke føler, at de bliver 
et upersonligt nummer i en kø, og at deres individ 
forsvinder i en tsunami af informationer, de ikke 
har bedt om.

”Jeg tror, det faglige personale med fordel kan 
bruge lidt mere energi på at møde kunden der, hvor 
de er, og ikke der, hvor vi gerne ville have, at de er. 
Vi er i servicebranchen, og kunderne skal have lyst 
til at komme tilbage, fordi vi yder en service, der er 
tilpasset dem hver især. Hvis de afviser faglig rådgiv-
ning, så respektér det og giv dem måske en anden 
grund til at smile og føle, at de er i gode hænder. Så 
tror jeg faktisk, vi når ind til flere,” siger Mette Ko-
foed.

Blik er vendt mod computerskærm

Kropssprog er et andet forhold, personalet kan tæn-

Når jeg møder kunderne i skranken, har jeg 

fået mere fokus på at finde ud af, hvad den 

enkelte kunde vil med skrankemødet.”
METTE KOFOED, FARMACEUT, RØDDING APOTEK

”
>
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Projekt om skrankemøder
Flere insitutioner og aktører er gået sammen om pro-
jektet, der skal undersøge, hvad der sker, når apotek-
sansatte møder borgeren i skranken. Formålet er styrke 
den faglige rådgivning på apotek.
Pilotprojektet, der er omtalt i denne artikel, er første re-
sultat af arbejdet.
Der søges i øjeblikket midler til at fortsætte arbejdet.
Følgende institutioner og aktører er med i projektet:
• Københavns Universitet
• Syddansk Universitet
• Pharmakon
• Danmarks Apotekerforening
• EUPATI (Det Europæiske Patientakademi)

Tre gode råd til bedre 
kundekommunikation: 
Stil åbne spørgsmål i stedet for ja/nej-spørgsmål. 
Spørg for eksempel: ”Hvordan er det for dig at tage den 
her medicin?” i stedet for: ”Har du taget den her medicin 
før?”. Så begynder kunderne at tale.

Se på kunden, når I taler sammen. Lad brug af com-
puter og påsætning af etiketter foregå på andre tids-
punkter end netop der, hvor der tales med kunden. 

Lyt til det svar, du får. Nogle gange, når man stiller et 
spørgsmål, så er man så fokuseret på det næste, man 
skal sige, at man glemmer at lytte efter svaret.

Og så et bonustip…
Få professionel træning i kommunikation, og sørg for, at 
kommunikationstræningen også inkluderer viden om 
psykologi, og hvordan mennesker reagerer på hinanden 
i samtaler.

ke over, hvis de ønsker at indgå i en samtale med 
kunden, hvor kunden faktisk taler om sin brug af 
medicin og dermed også potentielt kan hjælpes i 
forhold til de medicinrelaterede problemer, kunden 
måtte opleve. Man skal vise kunden, at man har fo-
kus på vedkommende.

For det er bestemt ikke bare de ord, der kommer 
ud af munden, der afgør, om man får skabt en god 
kommunikation, forklarer sprogpsykolog Christina 
Fogtmann:

”Vores undersøgelse viste, at når personalet stiller 
spørgsmål, så er deres blik og deres krop ofte vendt 
mod computerskærmen. Og så snart personalet får 
medicinen i hånden, så begynder etiketpåsætnin-
gen – og den foregår tit samtidig med, at de stiller 
spørgsmål. Vi fandt, at personalet ofte stiller et 
spørgsmål a la: ”Jeg går ud fra, at det er noget, du 
har prøvet før” – hvilket jo ikke rigtig er et spørgs-
mål, men snarere en konstatering, der blot lægger 
op til, at kunden kan bekræfte. Hvis personalet så 
samtidig har sit blik og sin krop orienteret mod me-
dicinen eller computeren, indbyder det jo heller ik-
ke til et svar, som rækker udover ja,” siger hun. n
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Mange kunder er glade for 

muligheden for genordina-

tion på apotek og oplever 

det som en service, selv om 

det er mindstepakning, og 

det koster 20 kr. Det er 

erfaringen på København 

Sønderbro Apotek, som er 

blandt de apoteker, der i 

løbet af det første halve år 

er kommet godt fra start 

med ydelsen til glæde for 

både kunder og apotek.

Tekst: Trine Ganer

Hver dag hjælper behand-
lerfarmaceuter landet over 

kunder, der kommer på apoteket 
uden gyldig recept. 9.703 genor-
dinationer er der samlet set gen-
nemført i løbet af ordningens før-
ste halve leveår – et tal, der po-
tentielt kunne have været højere. 
For mens mange apoteker er godt 
i gang med den nye ydelse, er der 
25 apoteker, der endnu ikke har 
indberettet en eneste genordina-
tion.

Og barrierer er der nok af: Kan 
det overhovedet betale sig at 
spørge, for vil kunderne have de 
små pakninger, der kan være dy-
rere end de store? Vil de betale de 
cirka 20 kr. i gebyr? Og er der for 
meget arbejde i forhold til, hvad 
apoteket får ud af det på bundlin-
jen?

På København Sønderbro Apo-

Læg beslutningen over  til kunden

Genordination:

Farmakono-

merne elsker at hjæl-

pe kunderne, og her 

er genordination 

endnu et tilbud, som 

kan stilles til rådig-

hed, og som kunden 

kan vælge at benytte 

sig af.” 
GUDLAUG OLAFSDOTTIR, SOUSCHEF  
KØBENHAVN SØNDERBRO APOTEK

”

>

tek har man valgt en anden ind-
faldsvinkel. Her besluttede apote-
ker Susanne Bendixen fra starten 
at gå ”all in” på ydelsen, som 
hun formulerede det på en paral-
lelsession til Apotekerkonferen-
cen i november sidste år. Faktisk 
så meget at apoteket påtog sig 
den backup-funktion, der betød, 
at medarbejdere fra andre apote-
ker kunne benytte Sønderbro 
Apoteks behandlerfarmaceuter, 
hvis de havde en kunde, der hav-

de brug for en genordination, 
men ikke selv havde en behand-
lerfarmaceut tilgængelig. 

Hele apotekets ydelse

Det betød, at apoteket prioritere-
de at få uddannet en masse be-
handlerfarmaceuter, og at den 
nye ydelse fik ekstra fokus på he-
le apoteket. Det fortæller Gud-
laug Olafsdottir, der er souschef 
på København Sønderbro Apo-
tek.

”Det er behandlerfarmaceuter-
ne, der foretager selve genordina-
tionen, men farmakonomerne 
har en nøglerolle. De møder kun-
derne i målgruppen, så det er vig-
tigt, at de er helt klar over deres 
rolle og kender ydelsen lige så 
godt som behandlerfarmaceuter-
ne,” siger Gudlaug Olafsdottir.

For at klæde farmakonomerne 
på er de blandt andet blevet un-
dervist grundigt i ydelsen og de-
res rolle, og man har gennemgået 
cases fra behandlerfarmaceut-kur-
serne. Det har betydet, at farma-
konomerne på de tre sydkøben-
havnske apoteker har taget ydel-
sen til sig.

”Farmakonomerne elsker at 
hjælpe kunderne, og her er ge-
nordination endnu et tilbud, som 
kan stilles til rådighed, og som 
kunden kan vælge at benytte sig 
af, hvis vedkommende synes, det 
er attraktivt,” siger Gudlaug 
Olafsdottir. 

Det er der mange, der gør – og 
også nogen, der ikke gør. Men det 
er egentlig ikke så afgørende, me-
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Læg beslutningen over  til kunden

Top 5
De fem mest genordinerede lægemidler
på ATC-kodeniveau er:

1.  Ethinylestradiol, Levonorgestrel G03AA07 (32 %)
 P-piller 2. generations gestagen 

2. Amlodipin, C08CA01 (5 %)
 Blodtrykssænkende lægemiddel

3. Losartankalium C09CA01 (4,3 %)
 Blodtrykssænkende lægemiddel 

4. Salbutamol (beta-2-agonist), R03AC02 (4,2 %)
 Lægemiddel mod astma eller KOL

5. Atorvastatin C10AA05 (4 %)
 Kolesterolsænkende medicin
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Vil I lave flere 
genordinationer?
Souschef på København Sønderbro Apotek, Gudlaug 
Olafsdottir, giver tre gode råd til de apoteker, der gerne 
vil i gang:

Farmakonomerne er de vigtigste. De er nøglen til at 
få gang i genordinationerne, da det er dem, der møder 
kunden i skranken, og som gennem deres dygtige af-
dækning af kundernes behov kan visitere. Sørg for at de 
kender til ydelsen og deres rolle.

Det er kundens beslutning, ikke din. Lad ikke egen 
holdning til, om ydelsen er attraktiv, spille ind. Det er 
kundens beslutning, om det er 20 kr. værd, og om det er 
fint med mindstepakningen. Kunder er forskellige og 
har forskellige ønsker og behov.

Øvelse gør mester. Jo flere genordinationer, man får 
lavet, jo hurtigere bliver man til det. Hurtigheden kom-
mer med rutinen. Så det er bare at komme i gang og 
husk at fejre jeres succeser. 

ner souschefen. Det handler om 
at give kunden valget.

”Uanset om kunden ønsker en 
genordination eller hellere vil gå 
hjem og ringe til lægen, er det 
vigtigt, at vedkommende får til-
buddet. Vi skal vise den service, 
vi tilbyder, og hvad der er rigtigt 
for den ene kunde, er det ikke 
nødvendigvis for den anden,” si-
ger Gudlaug Olafsdottir.

Stor forskel på 
kundegrupper

Samlet set er det p-pillekunderne, 
der har benyttet muligheden for 
genordination på apotek mest. 

Det billede genkender de på Kø-
benhavn Sønderbro Apotek. Men 
når det er sagt, er der i øvrigt stor 
forskel på kundegrupperne på de 
tre filialer.

”Det er nogle ret forskellige 
kundegrupper, der kommer på 
vores tre apoteker, og dermed er 
der også forskel på, hvordan de 
forholder sig til muligheden for 
genordination. Prisen for paknin-
gen og genordinationsgebyret 
spiller en rolle for nogen kunde-
grupper,” siger souschefen. 

Uanset hvad, skal kunden have 
tilbuddet. Det er god service. Og 
at det er tidskrævende bør, ifølge 

apoteker Susanne Bendixen ikke 
afholde apoteket fra at tilbyde ge-
nordination. For det tager også 
tid at afvise en kunde, som hun 
sagde i sit oplæg på Apotekerkon-
ferencen:

”Jeg hører mange, der siger, at 
det tager lang tid at gennemføre 
en genordination i forhold til, 
hvad vi får for det. Men vend det 
lige om: det tager altså også lang 
tid at afvise en kunde, man ikke 
kan hjælpe. Det undgår du, når 
du genordinerer. Og så får du en 
tilfreds kunde og medarbejdertil-
fredsheden stiger,” lød hendes 
pointe. n

Kort om  
genordination
Siden den 1. juli 2019 har behandlerfarmaceuter på 
apotekerne kunnet foretage genordination af visse re-
ceptpligtige lægemidler til patienter, som er i stabil be-
handling.

For at få autorisation som behandlerfarmaceut kræves 
det, at man består kursus i behandlerfarmaci. 

Siden foråret 2019 har 665 farmaceuter gennem-
ført kursus i behandlerfarmaci og er blevet autoriseret 
behandlerfarmaceuter. Det er over 70 procent af sekto-
rens farmaceuter inklusiv apotekere. 

Der er foretaget 9.703 genordinationer på landets 
apoteker fra 1. juli til og med 31. december 2019. 
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Minister vil redde landapoteker
Vi gør som Robin Hood: tager fra de rige og giver 
til de fattige. Sådan lyder sundhedsminister Magnus 
Heunickes opskrift på, hvordan man sikrer, at der 
også fremover er apoteksdækning i landets tyndt 
befolkede områder. 

Ministerens udmelding kom efter, at Landdistrik-
ternes Fællesråd for nylig råbte vagt i gevær efter at 
have set en opgørelse fra Danmarks Apotekerfor-
ening, der viser, at mere end 30 landapoteker risike-
rer at lukke inden for de kommende år, hvis fastkro-
neavancen fortsætter sin nuværende kurs mod nul. 

Udsigten til snarlige apotekslukninger i yderområ-
derne fik Landdistrikternes Fællesråd til at sende et 
brev til både erhvervsministeren og sundheds- og 
ældreministeren. Her skriver formand Steffen Dams-
gaard blandt andet: 

”Landdistrikternes Fællesråd finder udviklingen 
meget bekymrende. Det er helt afgørende, at borge-
re har lige adgang til sundhed i hele landet, hvis vi 
fortsat skal sikre vækst og udvikling i landdistrikter-
ne, og nærhed til et apotek samt rådgivning om me-
dicin, mener vi, er en kerneværdi for et lokalsam-
fund.”

Omfordeling fra by til land

Henvendelsen fik sundheds- og ældreminister Mag-
nus Heunicke på banen. I flere medier forsikrede 
han, at regeringen nok skal holde hånden under de 
nødlidende landapoteker. Og løsningen er, ifølge 
ministeren, en omfordeling fra by til land.

Byapotekerne har helt klart 

den største overskudsgrad, mens 

landapotekerne gisper efter vejret.”
MAGNUS HEUNICKE,
SUNDHEDSMINISTER

”

”Byapotekerne har helt klart den største overskuds-
grad, mens landapotekerne gisper efter vejret. Der-
for er vores udspil i forhandlingerne, at vi laver en 
omfordeling fra byapotekerne til landapotekerne, 
og det er vi fast besluttede på i regeringen,” sagde 
sundhedsminister Magnus Heunicke til Avisen Dan-
mark den 16. januar.

I Danmarks Apotekerforening er man glad for, at 
ministeren har forståelse for landapotekernes udfor-
dringer med den nuværende økonomimodel. Men 
man frygter, ifølge formand Anne Kahns, at en om-
fordeling uden en forøgelse af rammen vil betyde 
lukninger af mange af de nye filialer, som er åbnet i 
de sidste fire år.

”Omfordeling er en del af løsningen, men hvis 
den kommer til at stå alene, fjerner vi det økonomi-
ske grundlag for mange af de nye apoteksenheder, 
som er åbnet inden for de sidste år, og det vil bety-
de apotekslukninger i blandt andet centre og andre 
steder, hvor driften er afhængig af en stor omsæt-
ning på frihandelsvarerne. Og det kan vi ikke være 
bekendt. Hverken over for de borgere, som er blevet 
glade for at kunne gå på apoteket der, hvor de køber 
ind. Eller over for de apotekere, der har satset alt og 
åbnet filialer på et grundlag, som man så med et 
trylleslag fjerner igen,” siger Anne Kahns.

TGA
Se i øvrigt Aktuel Kommentar side 5.

Forhandlingerne mellem Sundheds- og Ældreministeriet 
og Danmarks Apotekerforening om en fornyelse af apo-
tekernes bruttoavanceaftale pågår ved redaktionens slut-
ning.
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Psykisk udviklingshæmmede 
er en svær målgruppe med stort 
behov for farmaceutisk rådgiv-
ning, viser et stort irsk studie, 
som professor Martin Henman 
for nylig præsenterede resultater-
ne af i København.

Vi er i venteværelset hos en 
praktiserende læge. To psykisk 
udviklingshæmmede kvinder 
sidder og taler sammen. Den ene 
fortæller, at hun har smerter i 
maven, men det er ikke anled-
ningen til hendes lægebesøg. 
Kort efter kaldes hun ind til kon-
sultation. Som afrunding spørger 
lægen kvinden, om der er andet, 
hun vil bringe op, nu hvor hun 
er der. Det siger kvinden nej til – 
til trods for, at hun altså få mi-
nutter forinden har fortalt sin 
veninde i venteværelset, at hun 

er generet af mavesmerter. Efter-
følgende er kvinden tilbage i 
venteværelset med veninden, der 
spørger, om hun fik talt med læ-
gen om mavesmerterne. Nej, sva-
rer hun, for hun turde ikke sige 
det. 

Situationen stammer fra en vi-
deo, som professor Martin Hen-
man fra Trinity College Dublin 
viste, da han for nylig talte på en 
åben forelæsning på Institut for 
Farmaci på Københavns Univer-
sitet. Og den illustrerer udfor-
dringerne, når psykisk udvik-
lingshæmmede borgere møder 
sundhedssystemet, forklarede 
den irske professor. 

På forelæsningen refererede 
han resultater fra en stor irsk un-
dersøgelse om aldring og hel-
bred. Undersøgelsen, der inklu-

derede 753 psykisk udviklings-
hæmmede personer (40+ år), vi-
ste blandt andet, at de 
udviklingshæmmede typisk er 
utrygge ved sundhedsprofessio-
nelle. De bryder sig ikke om at 
forholde sig til eventuelle syg-
domme, og de kan ikke lide at 
blive undersøgt. Derfor overser 
man ofte både sygdomme og ik-
ke mindst de lægemiddelrelatere-
de problemer, som borgerne op-
lever, sagde Martin Henman 
blandt andet.

Det er en sårbar målgruppe, 
som til trods for, at de har et 
stort behov for opmærksomhed 
og rådgivning, nemt bliver over-
set i sundhedssystemet, lød den 
irske professors budskab til de 
fremmødte farmaceuter.

TGA

Lægemiddelrelaterede problemer hos 
psykisk udviklingshæmmede overses ofte

Ældre psykisk udviklingshæmmede borgere er ofte poly-
farmacipatienter med mange lægemiddelrelaterede proble-
mer. Det er typisk komplekse patienter, der behandles i flere 
regier, hvorfor man tit ser manglende koordination og over-
blik over medicinering. Undersøgelsen viste, at der ofte bli-
ver ordineret medicin uden indikation, og at det ind imellem 
er personalets behov for at regulere borgerens adfærd, der 
er styrende, snarere end det er borgerens eget behov.  

Deres problemer overses nemt, og de dør typisk langt tid-
ligere end gennemsnittet.

De er ofte utrygge ved sundhedsprofessionelle og det 
kræver tid, kontinuitet og en særlig tilgang at opbygge den 
tillid, der gør, at man kan få dem til at tale om deres læge-
middelrelaterede problemer.

Man kan ikke regne med, at borgeren har forstået, blot for-
di man har informeret. Og man kan ikke regne med, at borge-
ren har sagt, at der er noget galt, selv om man har spurgt.

Det er forskelligt, hvordan man skal hjælpe borgere i mål-
gruppen med at løse lægemiddelrelaterede problemer af-
hængig af, om det er borgeren selv, pårørende eller sund-
hedsfagligt personale, der håndterer medicinen. Det hænger 
typisk sammen med boform.

Kilde: Martin Henman, Associate Professor of the Practice of Pharm-

acy, Trinity College Dublin, Ireland, i forbindelse med forelæsningen 

“Caring for people with Intellectual Disabilities – the prevalent clinical 

dilemmas posed by multimorbidity and polypharmacy” på Institut for 

Farmaci ved Københavns Universitet den 13. januar 2020.

Pointer fra forelæsning
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Sundhedsfaglig kampagne:

Fra 1. marts skal det handle om rygestop på landets 
apoteker, når første del af forårets sundhedsfaglige 
kampagne fra apoteket skydes i gang. 

Kampagnens hovedbudskab er: ”Få hjælp til dit 
rygestop. Så flerdobler du dine chancer for at lyk-
kes”. Flere undersøgelser viser nemlig, at kombinati-
onen af nikotinsubstitution og et rygestopforløb el-
ler kursus øger chancen for at komme i mål. 

Et af kampagnens formål er at vise den merværdi, 
man får, hvis man henter sin nikotinsubstitution på 
apoteket, fortæller sundhedsfaglig chefkonsulent i 
Danmarks Apotekerforening, Helle Jacobsgaard.

”På apoteket får man mere end bare en pakke tyg-
gegummi med hjem. Den individuelle rådgivning er 
med til at sikre, at man får det rigtige produkt i den 
rigtige mængde , hvilket i sidste ende kan være af-
gørende for, om man lykkes med sit rygestop,” siger 
Helle Jacobsgaard.

Unik mulighed

Derudover kan apoteket gøre opmærk-
som på lokale tilbud om rygestopfor-
løb.

”Mange borgere, der ellers ikke er i 
kontakt med sundhedsvæsenet, kom-
mer på apoteket. Vi har en unik mulig-
hed for at støtte op om visiteringen af 
borgere til et kommunalt rygestoptil-
bud,” siger Helle Jacobsgaard og tilføjer, 
at der også kan henvises til Stoplinjen 
eller E-kvit. 

E-kvit er et skræddersyet onlineryge-
stop-program for alle, der ønsker at blive 
røgfri eller bare vide mere om deres egen 
rygning. Site og app er udviklet i samarbejde mel-
lem Danmarks Apotekerforening, Sundhedsstyrel-
sen, Kræftens Bekæmpelse og Københavns Kommu-
ne.

Apoteket sætter 
fokus på rygestop

Om kampagnen 
Kampagnen kommer til at løbe fra den 
1. marts 2020 og måneden ud. Den består 
bland andet af:

•  Kampagnematerialer til apotekerne (blandt andet 
plakater, flyere, pins og aftalekort).

•  Borgerrettet kampagnefilm om at apoteket kan 
hjælpe ved rygestop. Filmen vises på sociale medier i 
kampagneperioden og ligger på kampagnesiden på 
Apoteket.dk. 

• Kort film til apoteks-tv.

•  Webinar, der støtter medarbejderne 
på apoteket i rådgivning om ryge-
stop. Det kan ses på medlemsnet-
tet fra den 1. februar 2020.

TRÆT AF 

AT RYGE? 

Apoteket kan hjælpe dig med 

dit rygestop. Kom ind og hør mere.

Klistermærke_150x150_rygestop.indd   1

17/01/2020   12.37

STOPuden at give op

Få hjælp til dit rygestop. 
Så flerdobler du dine chancer for at lykkes.

Vi ved, hvordan du skal behandles, også når det gælder rygestop. 

Vil du gerne holde op med at ryge? Undersøgelser viser, at din chance for succes 

bliver mange gange større, hvis du får støtte undervejs. Tal med os her på apoteket 

om de mange muligheder, eller se mere på apoteket.dk/rygestop

Godt vi har apoteket

50x70_plakat_rygestop.indd   1

17/01/2020   12.29

Kampagnen om rygestop er den første af forårets to 
sundhedsfaglige kampagner under temaet ”hånd-
købslægemidler”. Fra maj er temaerne skedesvamp 
og fodsvamp.  

  TGA
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”kontant afregning  
på karmakontoen”
På Frederiksberg henviser apotekerne 

borgerne til kommunens rygestopbehand-

ling. 

Tekst: Trine Ganer

For et år siden kom en ung studerende ind på 
Dalgas Boulevard Apotek på Frederiksberg for 

at blive influenzavaccineret. Det var farmaceut og 
souschef Kristine Høje, der vaccinerede ham, og un-
dervejs fik de snakket lidt om løst og fast. Blandt 
andet fortalte han, at han var ryger, og det havde 
han det ikke så godt med, ikke mindst fordi han 
havde astma. 

Kristine Høje fortalte ham om Frederiksberg Kom-
munes gratis rygestoptilbud, formidlede kontakt til 
rygestopkonsulenten og tænkte ikke videre over 
det, indtil den unge mand for nylig stod på apote-
ket igen for at få årets influenzavaccination. Man-
den var holdt op med at ryge, det gik bedre med 
hans astma, og han tog mindre medicin end før.

I den situation er der ”kontant afregning på kar-
makontoen,” som Kristine Høje formulerer det. Og 
det er den slags oplevelser, der gør det sjovt at være 
farmaceut på et apotek, synes hun. 

”Jeg tror, de fleste af os gerne vil gøre en forskel 
over for de borgere, vi møder i skranken. At hjælpe 
folk i gang med et rygestop ligger som en naturlig 
del af vores rådgivning og af apotekets kompeten-
ce,” siger hun.

Afgrænsede målgrupper

I Frederiksberg Kommune har flere apoteker igen-
nem et par år samarbejdet med kommunens ryge-
stopkonsulent om at henvise borgere til kommu-
nens rygestoprådgiver. I dag fungerer samarbejdet 
godt, men det har krævet tid at finde frem til meto-
der, der hjælper medarbejderne på apoteket med at 
holde fokus og huske at henvise i en travl hverdag.

”Når man har en kunde i skranken, skal der ske 
rigtig meget på kort tid, og tit har man fokus på alt 
det andet, der skal nås i forbindelse med ekspeditio-
nen. At få henvist kunden til rygeafvænning druk-
ner nemt,” siger hun.     

Efterhånden har Kristine Høje og hendes kollega-
er fundet frem til, at det fungerer godt, at de i en 
periode har fokus på en bestemt patientgruppe. I 
1-2 uger henviser de for eksempel diabetespatienter, 
kunder, der køber rygestopprodukter, eller KOL-pa-
tienter til rygestopkonsulenten. De noterer løbende, 

At hjælpe til et rygestop giver 
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At hjælpe folk i 

gang med et rygestop 

ligger som en naturlig 

del af vores rådgiv-

ning og af apotekets 

kompetence.”
KRISTINE HØJE, SOUSCHEF,
DALGAS BOULEVARD APOTEK

ting apoteket kan gøre

Kristine Højes råd til apoteker, der gerne vil i gang med at 
visitere rygere til rygestopbehandling:

1.    Få hjælp hos kredskonsulenten, som både kan sætte 
jer i forbindelse med kommunens sundhedscenter, 
tage fat i andre apoteker i kommunen og i det hele ta-
get hjælpe jer godt i gang.

2.    Gå sammen med andre apoteker. Kommunen vil 
helst have et samlet samarbejde på tværs af apote-
kerne i kommunen.

3.    Lad jer inspirere af Very Brief Advice-metoden, 
som er et godt værktøj til, hvordan man kan henvise 
nemt og hurtigt.

4.    Få accept i personalegruppen, lav fælles mål og følg 
op. 

5.    Sæt fokus på udvalgte patientgrupper i perioder, så 
indsatsen bliver afgrænset og overskuelig.

Very Brief Advice-metoden
Very Brief Advice er en metode, som sundhedsprofessio-
nelle kan benytte til henvisning af borgere til rygestopbe-
handling. Det er ikke en samtale, der skal motivere til ryge-
stop – det er en henvisning til rygestopforløb.

Metoden er oplysende fremfor rådgivende og kan benyt-
tes uden særligt kendskab til rygning eller særlige samta-
lemæssige kompetencer.

Metoden tager 30 sekunder og består af tre trin:  

Spørg til rygestatus.
Oplys om, at rådgivning øger chancen for rygestop.
Henvis til et rygestoptilbud, hvis borgeren er interesseret.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

hvor mange de spørger, og om det lykkes at formid-
le kontakt.

”Det har vist sig at være en god måde, fordi det 
afgrænser målgruppen, og vi er vant til at arbejde 
på den måde blandt andet i forbindelse med de 
sundhedsfaglige kampagner. Og så er der jo nogle 
medarbejdere, der motiveres af at blive målt. Når vi 
sætter mål, registrerer og følger op, går der lidt kon-
kurrence i den,” siger souschefen.

Det særlige fokus på en bestemt patientgruppe i 
en afgrænset periode, gør det også nemmere for per-
sonalet at indlede samtalen med kunden ved at si-

”

At hjælpe til et rygestop giver 
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ge: ”Vi har et særligt fokus på ast-
makunder i øjeblikket. Er du ryger?”

Hvis de siger ”ja”, er dialogen i 
gang, og man kan fortælle om de mu-
ligheder, der er for hjælp til rygestop i 
Frederiksberg Kommune. Hvis kunderne er 
åbne, spørger man, om man må videregive navn og 
telefonnummer til rygestopkonsulenten.

Ingen skyld og skam

Spørgeteknikken er inspireret af Very Brief Advice-
metoden (VBA), som er udviklet til brug for sund-
hedsprofessionelle til henvisning af borgere til ryge-
stoprådgivning (se boks på foregående side). Og me-
toden er god til at få skabt en positiv dialog mellem 
borgere og sundhedsprofessionelle, ifølge professor i 
tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger, der blandt 
andet er tilknyttet Dansk Center for Folkesundhed.

”Det gode ved metoden er først og fremmest, at 
den er nem og enkel at bruge for den sundhedspro-
fessionelle, og så skaber den ikke modstand, skyld 
og skam hos rygerne – en reaktion som man ofte 
møder, hvis man begynder at gå dybere ind i samta-
len om rygning og dens skadelige effekter,” siger 
Charlotta Pisinger. 

Selve rygestoprådgivningen er 
med VBA-metoden, ifølge professo-

ren, flyttet over til en professionel ry-
gestoprådgiver, som har god tid og er 

uddannet til, hvordan man omgår de for-
svarsmekanismer, som man vil møde hos 

mange rygere, når man bringer rygestop på banen.
Og det er da også Kristine Højes erfaring, at kun-

derne oftest reagerer positivt på, når hun og hendes 
kollegaer spørger til rygestatus. 

”Vi går ikke slavisk frem efter VBA-metoden, men 
har ladet os inspirere til at finde vores egne formu-
leringer,” siger hun. 

I følge Charlotta Pisinger er det vigtigste, at man 
får ”smidt et lod i tombolaen,” som hun siger.

”Jo flere der støtter op om at nedbringe antallet af 
rygere, jo bedre. På apoteket kommer et stort flow 
af borgere, som måske ikke ellers er i kontakt med 
sundhedsvæsenet. Det er et ’window of opportuni-
ty’,” siger Charlotta Pisinger.

På Dalgas Boulevard Apotek har de fundet ud af, 
at det fungerer godt at have et kort liggende, hvor 
kunden kan skrive sine kontaktoplysninger ned. 
Det videregiver apoteket til rygestopkonsulenten, 
som så kontakter borgeren. n

Legat til FIP 2020
Er du farmaceut på et APOTEKEREN-apotek, og vil du gerne præsentere et fagligt projekt på FIP 2020 
i Sevilla? Så har du mulighed for at søge legat til dækning af rejseudgifter og hjælp til udarbejdelse og 
trykning af poster. Der er ansøgningsfrist 1. marts 2020.

Vil du vide mere, så kontakt APOTEKERENs Sekretariat  
på mail apotekeren@apotekerenamba.dk
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Nu kan apoteket officielt vise vej
Det er nu blevet muligt at vise vej til et apotek 
med et officielt vejskilt. Skiltet viser et symbol, der 
er designet af Vejdirektoratet til formålet, samt tek-
sten ”Apotek”. Skiltet må bruges til at vise vej til en 
receptekspederende enhed, hvor borgere kan få 
sundhedsfaglig rådgivning – ikke til at henvise til 
håndkøbsudsalg i for eksempel et supermarked.

Det nye skilt har været længe undervejs, siden 
Apotekerforeningens formand Anne Kahns for mere 
end fire år siden henvendte sig til Vejdirektoratet, 
fordi hun gerne ville kunne henvise til en filial fra 
hovedfærdselsåren i hjembyen Esbjerg. Et skilt til 
såkaldt ”kommerciel servicevejvisning” skal være 
forsynet med et piktogram, og da der ikke fandtes 
sådan et for apoteket, måtte formanden ansøge Vej-
direktoratet om at de udarbejdede et – dog uden at 
hun fik mulighed for at påvirke designet. Og resul-
tatet blev da også modtaget med forbeholden begej-
string.

”Jeg har forståelse for, at man benytter et interna-
tionalt og historisk symbol, men jeg har samtidig 
en formodning om, at der ikke er mange, hvis over-
hovedet nogen, af vores kunder, der vil ane, hvad 
det betyder. Jeg synes, det havde været mere oplagt 
med en tablet med delekærv og en kapsel eller alter-
nativt apotekssektorens unikke a,” siger Anne 
Kahns.

Så længe piktogrammet ledsages af teksten ”Apo-
tek” går det nok, mener formanden. Problemet op-
står, når der er fire eller flere skilte samme sted – for 
eksempel en campingplads, en flugtskydningsbane, 
et osteri og et apotek. Så skal tekstbetegnelserne 
nemlig, ifølge lovgivningen fjernes, og kun pikto-
grammerne står tilbage. 

Alligevel er formanden glad for, at hun nu endelig 
kan vise vej til sin filial, og at hendes kollegaer også 
kan bruge skiltet fremover. n

Skålen er forbundet til den græske 
gudinde for sundhed Hygieia, der ofte 
afbildes med en slange og en skål. Ordet 
”hygiejne” kommer desuden af hendes 
navn. Hygieias skål har været benyttet i den 
vestlige verden som symbol på apoteket siden 
1796. Symbolet ses i mange logoer for apote-
kerforeninger, fx Norges Apotekforeningen 
og for tyske apoteker. Symbolet benyttes 
desuden til skiltning af apoteker flere 
steder i Europa, bl.a. også af WHO. 

Slangen har gennem tiden været 
brugt som symbol på både sundhed, me-
dicin, farmaci, død og udødelighed. På 
den såkaldte Æskulapstav, som ofte bli-
ver brugt som symbol på lægekunst, ser 
man en slange sno sig om en stav. Æs-
kulapstaven er opkaldt efter den græske 

gud for lægekunst Asclepius   
(der på latin hedder 

Æskulap).
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Arbejdet med at udvikle en 
borgerettet apoteks-app fortsæt-
ter. Det står klart, efter en uraf-
stemning blandt medlemmerne 
af Danmarks Apotekerforening. 
Med 99 stemmer for, 52 stemmer 
imod og 9 blanke stemmer har 
foreningens bestyrelse fået med-
lemsopbakning til at gå videre 
med udviklingen af appen. 

Formand for Danmarks Apote-
kerforening, Anne Kahns, er glad 
for, at der nu er grønt lys til at 
fortsætte arbejdet med et nyt 
fundament for apotekets digitale 
tilstedeværelse. Det er nemlig 
forudsætningen for, at apoteket 
er gearet til at møde kundernes 
forventninger i fremtiden, mener 
hun. 

”Jeg tror på, at vi skal stille et 
personaliseret digitalt tilbud til 
rådighed for kunderne. Vores 
app skal ikke være et alternativ 
til de ydelser og den service, man 
får på det lokale apotek – den er 
en understøttelse,” siger Anne 
Kahns.

Forud for urafstemningen lå en 
ekstraordinær generalforsamling, 
der blev afholdt i Apotekerfor-
eningen i Bredgade den 10. janu-
ar 2020. Nodes, som man samar-
bejder med om udviklingen af 
apoteks-appen, præsenterede de 
foreløbige idéer, og de 42 frem-
mødte medlemmer fik mulighed 
for at stille spørgsmål og frem-
komme med synspunkter. Og det 
var der mange, der gjorde.

Opkobling til e-handel

Der var generel opbakning til be-
styrelsens tanker om at udvikle 
en fælles apoteks-app, der skal 
omfatte alle landets apoteker, 
men der var også kritiske spørgs-
mål til den valgte løsning. Flere 
apotekere stillede sig kritiske 
over for, at bestyrelsens model 
ikke indeholder mulighed for e-
handel og dermed ikke under-
støtter hele kunderejsen, som fle-
re formulerede det. 

”Den gode brugeroplevelse, 
den såkaldte kunderejse, har haft 
stort fokus lige fra starten af pro-
jektet, og det skal der fortsat ar-
bejdes med,” fastslog Anne 
Kahns, men hun understregede 
samtidig, at appen i sig selv ikke 

Opbakning til ny apoteks-app
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Ny apoteks-app

Apotekerforeningen har igangsat udviklin-
gen af en ny, borgerrettet, personaliseret 
app, som skal understøtte den service, 
kunden får på sit lokale apotek.

Appen forventes blandt andet at indeholde 
receptoverblik, abonnementer, diverse på-
mindelser mv.

kommer til at indeholde en 
webshop. 

Til gengæld nævnte forman-
den, at der fra appen vil blive 
mulighed for at linke over til 
hver enkelt apoteks foretrukne e-
handelsløsning, og på den måde 
kan appen faktisk bidrage til at 
skabe mere trafik på eksisterende 
web shops i sektoren. 

Integration til 
apotekssystemerne

På den ekstraordinære general-
forsamling var der i øvrigt 
spørgsmål til, om det vil blive 
meget dyrt at lave en integration 
til apotekssystemerne, når man 
skal oprette et abonnement på 
receptpligtig medicin. 

Spørgsmålet er efterfølgende 
vendt med systemleverandører-
ne. I følge DataPharm vil udvik-
lingen af PharmaNet blive af-
holdt indenfor den faste udvik-
lingspulje, der er en del af afta-
len med NNIT, og der vil derfor 
ikke blive opkrævet et særskilt 
honorar.

CITO afventer, ifølge direktør 
Bo Nielsen, yderligere kravsspeci-
fikationer, før man vil lægge sig 
fast på økonomien i løsningen. 

Den nye apoteks-app forventes 
at være klar til lancering efter 
sommeren.

TGA

Billederne her er blot 

prototyper og ikke udtryk 

for, hvordan den færdige 

app kommer til at se ud.



26 FARMACI 02 | FEBRUAR 2020 | KONTAKTALLERGI 

Mens andre typer af allergi er arvelige, kan 

alle, ifølge toksikolog Ewa Daniel, få 

kontaktallergi.

Tekst: Ulla Abildtrup

indst hver femte dansker har 
kontaktallergi, og alle kan risike-
re at få sygdommen. Kontaktal-
lergi kan opstå, når kemiske 
stoffer kaldet allergener trænger 

gennem vores hud, og derfor er det vigtigt, at apote-
kere har viden om og kan rådgive om kontaktaller-
gi.

Ewa Daniel er toksikolog og har studeret giftstof-
fer og deres virkning på kroppen i 13 år. Hun har 
undervist  på mange apoteker, og det er, ifølge hen-
de, en vigtig pointe, at alle potentielt er i farezonen 
for at udvikle kontaktallergi.

”Andre typer allergi er arvelige, men kontaktaller-
gi kan alle udvikle, og jeg oplever, at medarbejderne 
på apotekerne ofte savner viden om netop den form 
for allergi,” siger hun.

Forskel på konserveringsmidler

Ifølge Videncenter for Allergi lider mindst 20 pro-
cent af befolkningen af kontaktallergi, og de værste 
syndere er kosmetiske produkter, der indeholder 
parfume eller konserveringsmidler. Parfume kan vi 
undgå, men konserveringsmidler er nødvendige, og 
derfor skal personalet på apotekerne kunne rådgive 
kunderne om dem.

”Producenterne tilfører konserveringsmidler til 
deres vandbaserede produkter, dels for at forlænge 
holdbarheden, dels for at undgå at produkterne ud-
vikler mug, svampevækst og bakterier, som er meget 
usundt for huden. Så konserveringsmidlerne er 

nødvendige, men de har jo til formål at slå noget 
ihjel, så det siger sig selv, at de også kan være hårde 
ved vores hud. Der er dog stor forskel på konserve-
ringsmidler, for eksempel er en del parabener ikke 
så farlige, som mange tror, og nogle af de konserve-
ringsmidler, der er mindst allergifremkaldende” for-
tæller Ewa Daniel.

”Konserveringsmidler som methylisothiazolinon 
(MI) er derimod meget allergifremkaldende. EU for-
bød i 2017 MI i de såkaldte leave on-produkter, altså 
for eksempel hud- og solcreme, deodoranter og våd-
servietter, men de findes stadig i rinse off-produkter 
som balsam og barberskum,” siger hun.

Ewa Daniel fortæller, at børn blandt andet kan få 
allergi fra MI, som findes i råvarer, der anvendes i 
blandt andet creme, shampoo og flydende sæbe. 
Henved 1.000 danskere får hvert år konstatereret al-
lergi på grund af MI. 

Hun opfordrer apotekerne til at opfordre kunder-
ne til at være påpasselige med creme og shampoo 
med formaldehyd og -fraspaltere som konserve-
ringsmiddel, fordi de kan være allergifremkaldende.

”Læs varedeklarationen på produkterne – formal-
dehyd og -fraspaltere går ofte under betegnelser 
som DMDM Hydantoin, Imidazolidinyl urea og 
Diazolidinyl urea,” siger Ewa Daniel.

”Vi opfordrer også de ansatte på apotekerne til at 
være opmærksomme på kunder med symptomer på 
høfeber om vinteren. Det kan i stedet være neglela-
kallergi, som også giver kløe i øjnene,” fortæller 
Ewa Daniel. n

Ewa Daniel har sammen med medarbejdere fra den in-
ternationale certificeringsorganisation AllergyCertified 
besøgt henved 60 apoteker i hele landet, hvor hun har 
rådgivet om kontaktallergi.

Hver femte dansker 
har kontaktallergi

GUIDE: 
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ting, du skal vide, når du 
rådgiver om kontaktallergi:

Alle kan få allergi. Har du en kun-
de, som fortæller om svie, rødme, 
kløe og eksem, skal du være op-
mærksom på, at det kan skyldes 
kontaktallergi. Mange mistænker 
ikke allergi, hvis deres familie i øvrigt 
ikke lider af allergi, men alle kan ud-
vikle kontaktallergi – det gælder 
også børn, som for eksempel kan få 
allergi i numsen eller ved munden af 
vådservietter.

Parfume kan give kontaktallergi. 
Vær opmærksom på, at parfume 
kan give kontaktallergi. Parfume be-
står af bittesmå molekyler, som 
trænger ind i huden og udvikler al-
lergi hos nogle. Råd dine kunder til 
at undgå direkte kontakt med par-
fume på huden. Brug i stedet parfu-
me på tøjet eller i håret, hvis kunden 
har langt hår. Hvis kunden ønsker at 
hæmme svedlugt, er det bedre at 
bruge en deodorant med alumini-
um, fordi aluminium lægger sig 
uden på huden og dermed hæmmer 
den i at svede.

Gå gamle produkter igennem. Vi 
bliver hele tiden klogere på, hvad 
der kan udvikle kontaktallergi, og 
nye ingredienser kommer på for-
budslisten. Derfor kan det være en 
idé at opfordre kunden til at gå pro-
dukterne på toilethylden derhjem-
me igennem med jævne mellem-
rum.

Allergifremkaldende konserve-
ringsmidler. Råd dine kunder til at 
være opmærksomme på produkter 
med konserveringsmidler som 
methylisothiazolinone (MI) og for-
maldehyd og formaldehydfraspalte-
re. De sidstnævnte går ofte under 
betegnelser som DMDM Hydantoin, 
Imidazolidinyl urea og Diazolidinyl 
urea og er ligesom MI meget aller-
gifremkaldende.

Økologisk er ikke nødvendigvis 
allergivenligt. Mange tror, at pro-
dukter er mere sikre, hvis de inde-
holder naturlige eller økologiske in-
gredienser. Men nogle af de mest 
allergifremkaldende parfumestoffer 
er faktisk naturlige. 
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Klip fra medierne

 
Avisen Danmark, 

16. januar 2020

”Landapotekerne kører ud over kan-

ten, hvis ikke vi gør noget, og det går 

ud over de forkerte, når et apotek på 

landet må lukke. Det er typisk de æl-

dre patienter med flere kroniske li-

delser, der bor på landet, og de har 

om nogen brug for let adgang til me-

dicin og for den grundige rådgiv-

ning, det lokale apotek tilbyder,” si-

ger Anne Kahns.

 

 
15. januar 2020

”Afregningsmodellen har hvirvlet 

landapotekerne ind i en ond spiral – 

her er salget af andre varer end medi-

cin markant lavere end i byerne, 

mens indtjeningen på medicinsalget 

falder i takt med den lavere avance 

på medicin. Samlet er det en bombe 

under landapotekernes økonomi, vi-

ser beregninger fra Danmarks Apote-

kerforening.

   Det vækker stor bekymring hos for-

manden for Landdistrikternes Fælles-

råd, Steffen Damsgaard, der har for-

fattet et brev til både erhvervsmini-

steren og sundheds- og ældreministe-

ren om emnet.”

 

 Nyhederne, 
16. januar 2020
”En række landapoteker har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. 35 er lukningstruede, iføl-ge en analyse fra Danmarks Apote-kerforening. Problemet er, ifølge for-eningen, den måde, apoteker tjener penge på. Hvert andet år justerer man, hvor meget apotekerne må tje-ne på medicin, og det gøres ud fra den samlede fortjeneste i branchen. Men her er der afgørende forskel på den måde, apotekerne på landet og i byerne tjener penge. Nu vil sund-hedsministeren hjælpe landapote-kerne.” 
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JyskeVestkysten
15. januar 2020
”Vi kan ikke længere leve af at 
sælge lægemidler til borgerne. Det 
er jo ellers det, jeg synes er apote-
kernes kerneydelse, at sælge og 
rådgive borgerne om lægemidler.”

Louise Grysbæk, apoteker, 
Tarm og Skjern Apotek

 
TV2 Øst 
15. januar 2020

”Der er nogle apoteker, der lider un-

der den lave avance, og der er faktisk 

nogle, der er lukningstruede.” 

Vivian Wederking Zederkof, apoteker, 

Haslev Apotek

 
Herning Folkeblad 
17. januar 2020 
”Vi kører på den laveste avance, vi nogensinde har haft, så vi er trængt. Jeg håber ikke, at kunderne kan mær-ke det, men ude bagved bliver der lø-bet stærkt. Jeg mangler også penge til en ekstra farmaceut, så på den måde kan man sige, at vi indtil videre over-lever”

Nis Fink Jepsen, apoteker, 
Vildbjerg Apotek

 
TV2 Bornholm, 
20. januar 2020

”Specielt på landet er det mest recep-

ter og ikke så meget frihandelsvarer, 

vi sælger. Det gør, at den avance, de 

har i de større byer, den har vi ikke i 

samme grad. Man er bare nødt til at 

ryste posen lidt og finde nogle nye 

modeller, for ellers kommer det ikke 

til at gå op i en højere enhed.”

Gert Møller-Jensen, apoteker, Nexø

 
JydskeVestkysten Haderslev 
19. januar 2020 
”Jeg har mistet mellem en og 
halvanden million kroner, siden 
jeg blev apoteker for fem år siden. 
Økonomien er kun til, at der kan 
være én eller halvanden medarbej-
der på arbejde i apoteket. Det be-
tyder, at jeg ikke kan yde den ser-
vice, som Gram har brug for.”

Gitte Hallberg Christensen, apoteker, 
Rødding Apotek

 
Lolland-Falsters Folketidende 
16. januar 2020 

”Hvis vi som apoteker skal blive ved 

med at gøre en forskel for borgerne i 

Danmark, skal vi finde en ny måde 

at skrue økonomien sammen på. For 

den her model skævvrider systemet.” 

Ole Lystrup Iversen, apoteker, 

Løve Apotek Nykøbing F.

 
”Problemet er, at når man har en fast ramme, der ikke kan udvides, og der er blevet 60 procent flere apoteker til at dele dem, så får man nødvendigvis et mindre stykke hver.” 

Per Nielsen, analysechef, 
Danmarks Apotekerforening

Midt i januar ramte historien om landapotekernes pressede situation 
mediernes dagsorden, og Danmarks Apotekerforening og ikke mindst 
mange apotekere udtalte sig til især lokale medier. 
Se et udpluk her på siderne.

 
Avisen Danmark 
16. januar 2020

“Hver gang en kunde køber en dyr 

solcreme på et apotek i København, 

går det ud over min avance i Mari-

ager.” 

Lars Walmar, apoteker, 

Hadsund Apotek
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Navnestof  
Apoteksudnævnelse

Albertslund Apotek: Mia Bendix Andersen blev 
udnævnt til apoteker den 2. januar 2020. Hun 
overtager apoteket den 1. april 2020. 

Apoteksovertagelse

Skørping Apotek: Apoteker Ali Shaker M. Radha 
Al-Hussainy den 1. april 2020.

Holbæk Elefant Apotek: Apoteker Trine Frost, 
Nykøbing Apotek, den 1. april 2020.

Stevns Apotek: Apoteker Arjang Mehrdad 
den 1. februar 2020.

Ikast Apotek: Apoteker Henrik Krogh Jensen, 
Herning Løve Apotek, den 1. maj 2020.
 

Nedlæggelse af apoteksfilial 

Taastrup Apotek har nedlagt filialen 
Taastrup Apotek - City 2 pr. 31. december 2019.

Apoteksfilial oprettet

Skanderborg Apotek har åbnet ny filial under 
navnet Lillesø Apotek. 

Ledige bevillinger

Maribo Apotek: ledig pr. 1. oktober 2020.

Rødby Løve Apotek: ledig pr. 1. oktober 2020.

Odense Dalum Apotek: ledig pr. 1. november 2020.

Høng Apotek: ledig pr. 1. december 2020.

Nye adresser

Lyngby Storcenter Apotek er flyttet i nye lokaler 
pr. 13. januar 2020. Den nye adresse er Lyngby 
Storcenter nr. 1, st., dør 1, 2800 Lyngby. 

Skanderborg Apotek har pr. 1. januar 2020 ændret 
adresse til Adelgade 61, 8660 Skanderborg. 

Fødselsdage og jubilæer

25-års jubilæum

1. marts 2020: Vinnie Rye Krogh, 
Albertslund Apotek

Dødsfald

Pensioneret apoteker Leif David Duchleiter, 
tidligere København Apoteket Svalen, er død 
den 16. december 2019.

Pensioneret apoteker Preben Reimer, tidligere 
Rødovre Apotek, er død den 10. januar 2020.
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Pradaxa® skal opbevares i den originale emballage, 
indtil det skal indtages. Udsættes kapslerne for fugt, 
risikerer man, at lægemidlet bliver ustabilt og i vær-
ste fald mister sin beskyttende effekt mod blodprop-
per. 

Derfor har Danmarks Apotekerforening og Styrel-
sen for Patientsikkerhed i samarbejde fremstillet et 
postkort, som skal udleveres på apoteket sammen 
med lægemidlet og deles ud på plejehjem og i 
hjemmeplejen.

Anledningen er, at Styrelsen for Patientsikkerhed 
gennem indrapporterede utilsigtede hændelser og 
andre henvendelser har erfaret, at Pradaxa® somme-
tider opbevares forkert.

”Det kan være livstruende for patienten, hvis læ-
gemidlet ikke håndteres korrekt, og vi vil gøre alt, 
hvad vi kan, for at forebygge fejl. Det kræver, at den 
person, der håndterer lægemidlet, er ekstra op-
mærksom – hvad enten det er patienten selv, de på-
rørende eller plejepersonalet,” siger overlæge og en-
hedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Lena Gra-
versen.  

Apotekerforeningens formand Anne Kahns me-
ner, at postkortet om korrekt brug af Pradaxa® er et 
godt supplement til den dialog, som apotekets med-

arbejdere altid har med 
kunden i skranken: 

”Apotekerne har en 
vigtig rolle i at rådgive 
om korrekt håndtering 
af lægemidler. Men det 
er ikke altid patienten 
selv, der henter medi-
cinen. Derfor er post-
kortet en god måde at 
bringe budskabet he-
le vejen hjem til pa-
tienten,” siger Anne 
Kahns.

Apotekerne kan 
gratis udlevere en særlig doseringsæske, 
som er lavet specielt til Pradaxa®, hvis man har brug 
for støtte til håndteringen af medicinen. 

Pradaxa® og andre blodfortyndende lægemidler er 
blandt de syv lægemiddelgrupper, som Styrelsen for 
Patientsikkerhed betegner som ’risikosituationslæ-
gemidler’. Det vil sige, at de er komplekse at hånd-
tere og bliver farlige, når de ikke håndteres korrekt.

Postkortene er sendt ud til apotekerne i starten af 
februar.

Apoteker uddeler postkort 
om korrekt håndtering af Pradaxa®

Generalforsamling 2020
Den årlige generalforsamling i 

Danmarks Apotekerforening afholdes

Den 12. maj 2020

Hotel d’Angleterre, Kongens Nytorv 34, 1050 København K



Magasinpost SMP
46446

A
fs

: D
an

m
ar

ks
 A

p
ot

ek
er

fo
re

n
in

g,
 B

re
dg

ad
e 

54
, 1

26
0 

K
øb

en
h

av
n

 K

Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening afholder i foråret 2020 i fælless-
kab en række gratis temadage i hele landet for at give apoteksfarmaceuternes 
netværk en saltvandsindsprøjtning og for at diskutere den nye rolle som behandler-
farmaceut. 

Program (foreløbigt)
 9.00  Ankomst, registrering, mor-

genmad
 9.30  Velkomst
 9.40  Posterværksted og net-

værks-speeddating
10.15  Oplæg: Hvordan deler man vi-

den i netværk på tværs af virk-
somheder?

11.45  Oplæg: Hvordan får jeg overb-
lik over eksisterende netværk 
og hvordan etablerer jeg et 
nyt? 

12.00  Frokost 
12.45  Poster- og netværkssession 

fortsat
13.15  Oplæg: Behandlerfarmaceut – 

erfaringerne og fremtiden
14.00  Pause
14.30  Behandlerfarmaceutsordnin-

gen: Erfaringsudveksling og 
drøftelse af fremtidsscenarier

16:15   Opsamling og afsluttende be-
mærkninger

16.30  Tak for i dag

Alle farmaceuter ansat på apotek forventes at deltage. Tal med din apoteker om, 
hvilket af møderne, du skal deltage i, og meld dig til senest den 19. februar 2020 
på Pharmakons hjemmeside.
København, 21. april
Glostrup, 27. april
Aarhus, 12. maj

Viborg, 13. maj
Aalborg, 14. maj
Middelfart, 25. maj

Kolding, 26. maj
Ringsted, 3. juni

 

Du skal bruge en 
af dine netværks

dage på at deltage i 
arrangementet

Temadage for 
apoteksfarmaceuter
Netværk og behandlerfarmaceut
Har du lyst til af finde ud af, hvordan du bedst bruger dine fire årlige 
netværksdage til faglig og personlig udvikling? Og vil du være med til 
at diskutere erfaringerne med  og fremtidsperspektiverne i den nye 
rolle som behandlerfarmaceut? Så skal du med til årets største event 
for apoteksfarmaceuter.

er en efterspurgt kompetence – og med god grund. Farmaceuter med et godt 
netværk er alfa og omega for at drive et succesfuldt apotek. Netværkene for 
apoteksfarmaceuter er forankret i overenskomsten og er bygget op om en 
fælles faglighed og nære relationer på et professionelt plan. Formålet er at byg-
ge relationer, styrke fagligheden og dele viden og gode idéer. 

Netværk 


