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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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STOP
uden at give op

Få hjælp til dit rygestop. 
Så flerdobler du dine chancer 

for at lykkes.

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 på medlemsnettet, hvor der blandt andet er webinar med 
faglig opdatering til medarbejderne på apoteket.

50x70_plakat_rygestop.indd   1 17/01/2020   12.29

NY KAMPAGNE
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Apoteket skal kunne 
hjælpe borgere ved prishop

Vi har hørt om dem via medierne, men først og fremmest møder vi dem i skranken på 
apotekerne landet over: borgere, der oplever, at prisen på et lægemiddel fra den ene 
dag til den anden eksploderer. For nogle af de berørte er det bare irriterende. For andre 
betyder det, at de må forlade apoteket uden den måske livsvigtige medicin, som de er 
kommet for at hente. De har ikke råd. 

Som man kan læse i artiklen på de kommende sider, steg medicinpriserne i 2019 sam-
let set for første gang i mange år. Årsagen er især medicinmangel, som sidste år førte 
til store prishop på en række lægemidler. Heldigvis ser det ud til, at priserne allerede 
nu er på vej i den rigtige retning igen: nedad. 

Men det bliver ikke sidste gang, vi kommer til at se prishop. Det er en nærmest uund-
gåelig konsekvens af det system, vi har i Danmark, som også er det, der sikrer borger-
ne nogle af de absolut laveste priser på kopimedicin i Europa.

Selvfølgelig kan vi ikke leve med, at der er borgere, der ikke har råd 
til deres medicin. Men løsningen er ikke, som det har været fremme 
i de seneste måneders debat, at sætte et velfungerende system over 
styr med mulige prisstigninger til følge – tværtimod. 

Når prishop gør det svært for nogle borgere at få råd til medicinen, 
bør apoteket have mulighed for at tilbyde et ”medicinabonne-
ment”. Så kan borgeren for 350 kroner om måneden gå på et hvil-
ket som helst apotek og hente sin tilskudsberettigede medicin ”gratis”. Men det kræ-
ver, at sundhedsministeren sætter handling bag ordene og gennemfører den digitalise-
ring af den nuværende henstandsordning, som Apotekerforeningen foreslog i 2017.

Men man bør også udnytte apotekets faglighed og udvide vores muligheder for at fin-
de alternativer i situationer med både medicinmangel og prishop. I langt de fleste til-
fælde kan vi allerede i dag substituere til en anden pakning inden for samme substitu-
tionsgruppe og på den måde sikre borgerne den billigst mulige medicin. 

Hvis apotekerne i særlige situationer med alvorlig mangel eller store prishop kunne få 
beføjelser til at substituere til for eksempel en større pakning, en anden form eller en 
anden styrke, ville vi kunne hjælpe endnu flere borgerne til billige lægemidler i de 
mangelsituationer, som vi stadig oftere ser. De gør det allerede i England. Hvad venter 
vi på?

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

De gør det 

allerede i England. 

Hvad venter vi 

på?”

”
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Efter 20 års fald:

Medicinpriserne  
steg i 2019

PER NIELSEN, 
ANALYSECHEF 
DANMARKS 
APOTEKERFORENING

Intet tyder på, 

at vi her og nu får 

løst de globale ud-

fordringer med leve-

ringssvigt (...) så det 

er desværre nok en 

situation, vi må 

vænne os til.”

”I 2019 oplevede danskerne for første gang i mange 

år, at medicinpriserne steg. Stigningen på omkring 

1,5 pct. skyldes især prishop på en lille håndfuld 

lægemidler samt omlægning til dyrere lægemidler. 

Tekst: Merete Wagner Hoffmann

Næsten 20 år med konstant faldende lægemiddelpriser 
er forbi. For første gang siden årtusindeskiftet opleve-

de danskerne i 2019 at skulle betale mere for deres medicin. 
Priserne steg samlet set omkring 1,5 procent fra 2018 til 
2019. 

Stigningerne var især koncentreret om de tre lægemidler 
losartan, pantoprazol og alendronsyre, hvor borgerne plud-
selig måtte betale mange gange mere, end de var vant til. 
Det gav naturligt nok utilfredshed hos patienterne og døn-
ninger i pressen. Her fandt man de store overskrifter frem 
om prishop og danskere, der pludselig ikke havde råd til de-
res medicin. 

Priserne er halveret siden 2000

Prisstigningerne i 2019 skal ses på baggrund af, at den gen-
nemsnitlige pris på apoteksforbeholdt medicin er mere end 
halveret fra 2000 til 2018. Det har været en periode med 
mange patentudløb, hvor konkurrence fra kopimedicin nor-
malt hurtigt får priserne til at falde med 90-95 procent. 



Apotekernes omsætning 
steg med 500 mio. kr.
Apotekerne omsatte for ca. 9 mia. kr. receptmedicin 
i 2019, og det er godt 500 mio. kr. mere end i 2018. 
Omsætningsstigningen på lidt over 6 procent har 
tre hovedårsager: 

Prishop på få produkter: 100 mio. kr.
De gennemsnitlige medicinpriser steg i 2019 pri-
mært som følge af nogle større prishop på losar-
tan, pantoprazol og alendronsyre. Priserne steg 
som følge af leveringssvigt, men priserne er på vej 
ned igen. 

Stigende forbrug: 350 mio. kr. 
Danskerne købte mere medicin i 2019. Forbruget af 
receptmedicin steg med omkring 1 mio. receptpak-
ninger – en stigning på 4 pct. målt i døgndoser.

Nye og dyrere lægemidler: 50 mio. kr.
Der skete i 2019 en forskydning af lægemiddelfor-
bruget i retning af bedre og dyrere lægemidler – 
bl.a. nyere diabetesmidler og nyere blodfortynden-
de lægemidler.

1

2

3
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Samtidig har indførslen af licitationer hver fjortende 
dag og apotekernes effektive substitution til billigste 
pakning ifølge analysechef Per Nielsen fra Danmarks 
Apotekerforening haft en stor effekt på priserne. 
Især fordi det er kombineret med tilskudssystemet, 
hvor der kun gives fuldt tilskud til billigste pakning:

”Systemet er så effektivt, at de danske priser på 
kopimedicin nu i en årrække har været blandt de la-
veste i Europa. Problemerne opstår, når der er leve-
ringssvigt på generiske lægemidler – såkaldt kopi-
medicin. Så må forbrugerne enten betale den fulde 
pris for originalproduktet eller betale den store pris-
stigning på det ene kopipræparat, som nu er tilbage 
i substitutionsgruppen,” forklarer han. 

Per Nielsen fortæller, at prishoppene på de tre læ-
gemidler, som især skabte problemer i 2019, er top-
pet og nu er på vej ned igen – hvis de da ikke allere-
de er tilbage på normalt niveau. Men han advarer 
om, at problemet kan opstå igen.

”Intet tyder på, at vi her og nu får løst de globale 
udfordringer med leveringssvigt på medicin. Og når 
det danske marked er ved at løbe tør for et lægemid-
del, så vil vi igen se en kombination af medicin-
mangel og prishop. Så det er desværre nok en situa-
tion, vi må vænne os til,” siger analysechefen.

Bedre og mere medicin

Prishoppene betød en omsætningsstigning på 100 
mio. kr. på apotekerne. En anden forklaring på de 
stigende medicinpriser er, at mange kroniske pa-
tienter nu får ny og bedre medicin. Det gav en om-
sætningsstigning på 50 mio. kr.:  

”Der er sket en forskydning af lægemiddelforbru-
get i retning af nye og lidt dyrere lægemidler - især 
diabetesmidler og nyere blodfortyndende lægemid-
ler. Det bidrager til at øge medicinudgifterne med 
omkring en halv procent,” forklarer Per Nielsen.

Endelig købte danskerne mere medicin i 2019, 
hvilket betød, at omsætningen steg med 350 mio. 
kr. (Se boks på foregående side) Samlet set udlevere-
de apotekerne sidste år over 60 mio. receptpaknin-
ger. Det er 1 mio. flere end i 2018, hvilket svarer til 
en stigning i medicinforbruget på godt 4 procent 
målt i døgndoser.

Apotekets avance faldt

Per Nielsen påpeger, at selv om apotekernes omsæt-
ning på medicin i 2019 steg med en halv mia. kr., så 
har apotekerne ikke har tjent mere på receptmedi-
cin af den grund - tværtimod. 

”Bruttoavanceaftalen lægger et loft over, hvor me-
get apotekerne samlet må tjene. Så når der sælges 
mere medicin og dyrere medicin, eller der sælges 
flere frihandelsvarer, sættes avancen pr. lægemiddel-
pakning automatisk ned,” siger han.

Apotekernes fastkroneavance på medicin blev så-
ledes nedsat med 1 krone i 2019 fra 14,46 kroner til 
13,46 kr. pr. receptpakning. Og det reducerede, iføl-
ge Per Nielsen, i sig selv apotekernes avance på re-
ceptmedicin med over 60 mio. kr. sidste år. n

Læs en længere analyse af medicinpriserne i 2019 på 
www.apotekerforeningen.dk

Apotekets medicinpriser er mere end halveret siden 2000
Indeks 2000 = 100
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Rowa® Technologies
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bd.com/rowa

Frigør potentialet i dit apotek

Fordelene ved automatisering er enorme. 

Lever omkostningse
 ektive recepttjenester med Rowa 

Technologies. Øg kapaciteten, frigør kapital der er bundet 

i varelagre, og reducer spild til næsten ingenting.

Og med Rowa Technologies er der mere endnu. Rowa 

letter dine første skridt ind i den digitale verden med en 

netværksportefølje af produkter: fra automatisering af 

medicinudlevering til butiksudstillinger- og digitale 

skærme i butiksvinduet.

Den digitale forbruger er her. Lad BD Rowa Technologies støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden.

Rowa® Vmax
En intelligent løsning til 

opbevaring og udlevering

Rowa Vmotion®

En fl eksibel, interaktiv udstilling 

til håndkøbsmedicin og 

selvbetjening

Kontakt: 
Henrik Walter, mobil: 61 27 08 08, e-mail: henrik.walter@bd.com
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Corona-virus spreder sig lige 

nu verden over. Det samme 

gør myterne om spredning, 

beskyttelse og dødelighed. 

Apotekerforeningen følger 

udviklingen tæt, så apote-

kerne er klædt på, hvis 

situationen udvikler sig.

Tekst: Trine Ganer

S iden de kinesiske myndighe-
der i december sidste år rap-

porterede om de første tilfælde og 
dødsfald som følge af et nyt coro-
navirus i den kinesiske storby 
Wuhan, har der været gang i sal-

get af mundbind på de danske 
apoteker. Efterspørgslen har været 
så stor, at man flere steder i perio-
der har måttet melde udsolgt. 

Og mundbindene ser da også 
umiddelbart effektive ud. Men i 
virkeligheden er de slet ikke den 
vigtigste beskyttelse, hvis man vil 
undgå smitte med det nye coron-
avirus – eller COVID-19, som det 
nu kaldes. Virusset er nemlig ikke 
luftbåren, men overføres fra per-
son til person hovedsageligt ved 
kontaktsmitte, dråbespredning 
fra nys eller host eller indirekte 
for eksempel fra sekret fra hæn-
der.

Det betyder, at den absolut 
mest effektive beskyttelse mod 

smitte er god håndhygiejne, lyder 
rådet fra Sundhedsstyrelsen. 

Følger sagen tæt

I Apotekerforeningen følger man 
sagen tæt og informerer løbende, 
så apotekerne er klædt på til at 
håndtere situationen i tilfælde af, 
at virus konstateres i Danmark.

”Der kommer mange syge men-
nesker på apoteket, og det er vig-
tigt, at medarbejderne er klædt på 
til at håndtere situationen uanset, 
hvordan den udvikler sig. Derfor 
opdaterer vi løbende informatio-
ner og anbefalinger til apotekerne 
via medlemsnettet,” siger sund-
hedsfaglig direktør i Apotekerfor-
eningen, Birthe Søndergaard.

COVID-19: 

Mundbind anbefales 
til alle 
FORKERT!
COVID-19 er ikke luftbåren men overføres 
via dråbesmitte. Derfor beskytter 
mundbind ikke umiddelbart mod virusset, 
og der er derfor ingen grund til at bruge 
mundbind i lufthavne, på rejse i udlandet 
eller andre steder uden smitterisiko. 
Mundbind anbefales kun til smittede, for 
at forhindre videre smitte, og til læger, 
sygeplejersker mv., der er i direkte kontakt 
med smittede.

God håndhygiejne er 
den bedste beskyttelse 
mod smitte
RIGTIGT!
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man 
følger de generelle regler for at undgå 
smitte i luftvejene:

•  God håndhygiejne, primært håndvask, 
evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er 
rene og tørre.

•  Undgå kontakt med personer, der 
har symptomer på forkølelse og/eller 
luftvejsinfektion.

•  Host eller nys i engangslommetørklæde, 
alternativt i albuebøjningen.

COVID-19: 
Hvad er 
rigtigt og 
forkert?

God håndhygiejne 
er det vigtigste værn

Da COVID-19 er et nyopdaget 
virus, får man hele tiden 
mere viden om smittespred-
ning, dødelighed, udbredelse 
etc. I mellemtiden spredes 
opfattelser og myter. Vi har 
undersøgt nogle af dem her.



11 CORONAVIRUS | FARMACI 03 | MARTS 2020

Kilder: Sundhedsstyrelsen og 

World Health Organization (WHO)
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Det er sikkert at 
modtage en pakke sendt 
fra Kina
RIGTIGT!
COVID-19 overlever ikke længe på over-
flader, og der er derfor ingen grund til at 
være nervøs for at modtage pakker fra 
Kina.

Antibiotika virker mod 
COVID-19
FORKERT!
Antibiotika virker kun mod infektioner, ikke 
mod virus.

Kun syge smitter
MÅSKE RIGTIGT!
Det formodes, at man kan smitte inden 
sygdomsdebut. Der går typisk 5-7 dage, 
fra man er smittet, til man bliver syg og får 
feber, men der kan gå op til 12 dage.

Det er kun ældre og 
svagelige, der bliver 
smittet
FORKERT!
Alle uanset alder kan blive smittet med 
COVID-19. Ældre og svækkede er dog mere 
sårbare over for at blive alvorligt syge som 
følge af smitten.

Influenzavaccination 
beskytter mod smitte 
FORKERT! 
Influenzavaccination beskytter ikke 
mod COVID-19, og der findes ikke på 
nuværende tidspunkt nogen vaccine mod 
virusset. Der pågår udvikling af vaccine og 
afprøvning af antivirale midler.

FØLG MED PÅ MEDLEMSNETTET
Informationer og anbefalinger opdateres løbende. For seneste nyt: følg med på 
siden om COVID-19 på Apotekerforeningens medlemsnet. Her opdateres anbefa-
lingerne til apotekerne, som situationen udvikler sig. Desuden kan man blandt an-
det finde morgenmødemateriale om COVID-19 og skriftligt materiale til kunderne. 

VIRUSVÆRN. Mundbind er 
nærmest blevet symbolet 

på det nye coronavirus. 
Håndvask er dog det 

allervigtigste, hvis man vil 
undgå at blive smittet.

Hun understreger, at den vigtig-
ste anbefaling til medarbejderne 
på apotekerne lige nu, er at være 
opmærksomme på selv at gøre 
brug af de generelle anbefalinger 
for at undgå smitte med virus i 
luftvejene.

Kommer der borgere på apote-
ket, som har været i lande, hvor 
der er smittede, og som selv er 
bekymrede for smitte, skal de 
ringe til egen læge, før de møder 
op hos lægen. Uden for lægens 
åbningstid henvises til lægevag-
ten.

Ved redaktionens slutning var 
der ikke konstateret smittede i 
Danmark. 
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Opdateringen af DDKM til 3. version har 

gjort kvalitetssikring på apoteket nemmere 

og mere overskueligt.

Tekst: Jesper Jørgsholm

Kvalitetssikring har altid været en vigtig del af 
arbejdet som ansat på et apotek. Men ved si-

den af opgaver som rådgivning, salg og samtaler 
med kronikere har kvalitetsarbejdet måske virket 
lidt uoverskueligt med mange skemaer, der skulle 
udfyldes – og de har ikke alle sammen givet lige god 
mening.

Det har 3. version af Den Danske Kvalitetsmodel 
(DDKM) dog rettet en hel del op på, fortæller Anja 
Claudia Hoffmann, apoteker på Rudkøbing Apotek 
og medlem af kvalitetsudvalget i Danmarks Apote-
kerforening.

”Det fungerer rigtig godt. Det er blevet mere over-
skueligt. Vi har arbejdet med DDKM i mange år på 
Rudkøbing Apotek, så vi var jo allerede vant til at 
holde kvalitetsmøder og have ledelsens evaluering, 
så det er vi jo bare fortsat med. Vi bruger ikke nær 
så meget tid på ledelsens evaluering, som vi gjorde 
før – og den tid, vi bruger, er relevant. I den gamle 
version kunne vi godt nogle gange have det sådan, 
at vi evaluerede på nogle ting, som vi måske ikke 
helt syntes var relevante. Men vi skulle jo gøre det,” 
siger hun.

3. version er nemmere at overskue

På Rudkøbing Apotek skulle man akkrediteres efter 
3. version i januar 2019, så allerede i efteråret var 

3. version gør 
kvalitetsarbejdet 
nemmere

apoteket i fuld gang med forberedelserne. Apotekets 
kvalitetsansvarlige flyttede alle dokumenter over i 
en ny fane på intranettet, gav dem nye numre, og 
så gik de relevante medarbejderne ellers i gang med 
at gå dokumenterne igennem for at se, hvordan de 
passede med version 3. Hurtigt kunne de konstate-
re, at den nye version var en del nemmere at over-
skue, fortæller apotekeren.

”Vi kunne se, at det var en lettere version, der var 
færre indikatorer, vi skulle opfylde, og der var også 
skruet ned for, hvor mange standarder, der var. Så 
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DDKM:

Jeg kan godt forstå, 

hvis nogen på baggrund af 

erfaringer med tidligere 

versioner synes, at DDKM 

kan virke vanskeligt, men 

det er blevet bedre. De ting, 

vi laver i version 3, giver 

100 % mening.” 

ANJA CLAUDIA HOFFMANN, 
APOTEKER, RUDKØBING APOTEK

”
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Den Danske Kvalitetsmodel er et 
akkrediteringssystem, som indehol-
der standarder og en akkrediterings-
proces. 

Modellen kan benyttes som et le-
delsesværktøj til at sikre kvaliteten 
på et apotek og til at optimere ar-
bejdsgange og processer. 

Modellen henvender sig ikke kun til 
ledelsen, men til alle ansatte, der ar-
bejder på apoteket. 

Apotekets ledelse definerer, hvad 
den forstår ved god kvalitet, opstiller 
mål og iværksætter kvalitetsforbed-
rende tiltag, hvor dette giver mening.

Blandt de andre faggrupper inden 
for sundhedssektoren, der også  be-
nytter DDKM, er fysioterapeuterne, 
praktiserende speciallæger og pri-
vathospitaler. 

KVALITETSUDVIKLING | FARMACI 03 | MARTS 2020

Fakta om DDKM
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det var kortet en del ned, og det var jo dejligt,” siger 
Anja Claudia Hoffmann.

Samme oplevelse havde apoteker Jacob Rasmus-
sen, da hans apotek skiftede til den nye version. 
Apoteket i Varde har været akkrediteret i cirka ti år. 
Og da han overtog apoteket i Nørre Nebel, som var 
stoppet med at bruge DDKM, fik han også det til-
meldt igen. 

”Den nye version er blevet tilrettet, så vi bedre 
selv kan formulere os, som vi vil. Det er blevet nem-
mere for os at gøre tingene på den rigtige måde. Vi 
har fjernet det, der ikke gav  mening at beskrive i 
vores kvalitetssystemer, og som vi nu bare kan 
håndtere på den måde, der passer os bedst. Før var 
nogle af de organisations- og ledelsesmæssige evalu-
eringer ret omstændelige. Det syntes jeg ikke hørte 
til i det regi. Det er områder, som jeg tackler på en 
anden måde. Det er taget ud nu, og det passer os 
fint,” siger Jacob Rasmussen. 

Færre faste evalueringer

Han understreger, at det er hans kvalitetsansvarlige, 
som har hænderne på rattet i forhold til DDKM, 
men set fra hans stol er det et simplere system, der 
er lettere at overskue.

Og det er netop hele humlen ved den nye versi-
on, siger Lone Staun Poulsen, der er seniorkonsu-
lent i Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sund-
hedsvæsenet (IKAS) og projektleder for apoteksom-
rådet.

”Vi skulle ved udviklingen af 3. version forenkle 
og reducere antallet af standarder. Vi er gået fra 35 
til 18 standarder og fra 272 til 152 indikatorer, 
så der er sket en væsentlig forenkling af vores stan-
dardsæt. Ønsket var blandt andet en forenkling på 
apotekernes skriftlighed, altså at de ikke skulle have 
så mange dokumenter, og derfor er der heller ikke 
krav om dokumenter i alle standarder mere,” siger 
Lone Staun Poulsen. 

Den samme vej er det gået med antallet af årlige 
evalueringer, som apotekerne skulle igennem. Før – 
med 2. version – var der væsentlig flere evaluerin-
ger, man skulle igennem. 

Der var således 80 evalueringer i 2. version, og ud 
af dem var 68 nogle, der skulle foretages jævn-
ligt. Med 3. version er der i dag 55 evalueringer, 
hvoraf kun 11 har et fast interval. Resten af evalue-

Vi er gået fra 35 til 18 

standarder og fra 272 til 152 

indikatorer, så der er sket en 

væsentlig forenkling af 

vores standardsæt.”

LONE STAUN POULSEN, 
SENIOKONSULENT, IKAS

ringerne skal apotekerne selv vurdere og prioritere 
indenfor en årrække på tre år, oplyser Lone Staun 
Poulsen.

”I 3. version har vi nu fokus på, at apotekerne selv 
skal prioritere, hvad de vil arbejde med, og hvad de 
vil kvalitetsudvikle på. Sådan at de i virkeligheden 
går ind og arbejder mere målrettet med noget, der 
giver mening for dem,” siger hun.

Det er i det hele taget hele formålet med DDKM, 
at det kan benyttes som et ledelsesværktøj til at sik-
re kvaliteten på apoteket, siger Lone Staun Poulsen. 
Det kan optimere arbejdsgange og processer og un-
derstøtte apotekernes aktiviteter.

Og det er bestemt ikke fordi, de formindskede 
krav til dokumentation og evaluering betyder, at 
IKAS har mindre fokus på kvalitetsudvikling – 
tværtimod, forklarer Lone Staun Poulsen. Hun me-
ner, at apotekerne med 3. version har mulighed for 
at gå lidt mere i dybden, hvilket betyder, at de 
har mere tid til at have fokus på kvalitetsudvik-
ling på de områder, der relevant for det enkelte apo-
tek.

”Vi tager i den nye version af standarderne ud-
gangspunkt i gældende lovgivning og har fokus på 
kvalitetsudvikling, faglighed, kundeinvolvering og 
sikkerhed for kunden. Og med mere fokus på den 
kundeoplevede kvalitet har dette område nu fået 
sin egen standard. Til gengæld er der ikke så meget 
fokus på drift mere, og flere standarder er derfor ud-
gået indenfor dette område,” siger Lone Staun Poul-
sen.

DDKM giver ro i hverdagen

Anja Claudia Hoffmann kan godt nikke med på, at 
DDKM er et godt redskab til at få mere struktur – og 

”>
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Har du spørgsmål til DDKM?
Anja Claudia Hoffmann eller et af de andre medlemmer af 
kvalitetsudvalget kan kontaktes på kvalitetsudvalget@apo-
tekerforeningen.dk. De deler gerne erfaringer.

IKAS kan kontaktes, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere 
om DDKM. Seniorkonsulent Lone Staun Poulsen er rådgiver 
og projektleder for apoteksområdet. Hun kan kontaktes på 
lsp@ikas.dk 

dermed ro – på livet i apotekslokalet.
”Det er faktisk utrolig dejligt at have DDKM, for 

det sikrer, at vi kommer igennem alle de målinger, 
vi skal ifølge lovgivningen. Samtidig får vi evalueret 
på mange relevante parametre, som giver mig som 
apoteker et godt overblik over, hvor vi er henne fx 
bemandingsmæssigt. Der er nogle ting, som jeg får 
sat noget tid til side til at få evalueret på. Jeg er ikke 
sikker på, at jeg ville få gjort det i samme grad, hvis 
ikke jeg havde DDKM,” siger hun. 

Det at bruge DDKM giver apotekeren en mulighed 
for at være på forkant med nogle ting, fordi syste-
met hjælper med til, at man får gennemgået nogle 

Vi bruger ikke nær 

så meget tid på ledelsens 

evaluering, som vi gjorde 

før – og den tid, vi bruger, 

er relevant.”

ANJA CLAUDIA HOFFMANN, 
APOTEKER, RUDKØBING APOTEK 

definerede punkter med faste intervaller.
Og samtidig fungerer DDKM som et værktøj i 

hverdagen, forklarer hun. 

Klar anbefaling

Derfor har hun en klar anbefaling til de apotekere, 
der endnu ikke har tilmeldt sig:

”Jeg kan godt forstå, hvis nogen på baggrund af 
erfaringer med tidligere versioner synes, at DDKM 
kan virke vanskeligt, men det er blevet bedre. De 
ting, vi laver i version 3, giver 100 % mening. Jeg 
kan varmt anbefale at arbejde efter DDKM. Det gi-
ver et godt overblik og sikrer, at vi lovgivningsmæs-
sigt lever op til de ting, vi skal. Samtidig er det er en 
god faglig udfordring for de medarbejdere, der sy-
nes, at kvalitetsarbejdet er spændende. Det giver 
god struktur i hverdagen. Og når man først har lært 
det at kende, er jeg helt sikker på, at man vil opda-
ge, at det er et værktøj, man ikke har lyst til at und-
være, siger Anja Claudia Hoffmann.

Også hos Jacob Rasmussen har 3. version gjort til-
værelsen lettere – ikke bare for den kvalitetsansvar-
lige, som sidder med systemet til daglig, men også 
for apotekeren.

”Jeg har en regelopfyldelse, som er ok. Jeg lever 
op til de krav, som IKAS stiller, og som jeg går ud fra 
i en vis grad er synkroniseret med myndighederne. 
Det giver mig en tryghed i, at tingene i mine fire 
enheder fungerer efter de regler og rammer, der er. 
Så sover jeg godt om natten,” siger Jacob Rasmus-
sen. n

”

Status på 3. version af 
DDKM ved udgangen af 2019
•  2019 er første år med 3. version af DDKM. 
•  188 apoteker (166 hovedapoteker og 22 supplerende 

enheder/tillægsbevillinger) var tilmeldt ved årets ud-
gang. 

•  55 apoteker har haft survey i 2019.
•  Efter første behandling i Akkrediteringsnævnet er ud-

faldet følgende: 
Akkrediteret: 25 = 45,5 procent. 
Midlertidig akkrediteret 29 = 52,7 procent. 
Akkreditering pågår: 1 = 1,8 procent.

Kilde: IKAS
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Et dansk studie viser, at ikke-tilgængelige 

recepter udgør 1,4 % af alle receptekspedi-

tioner. Det er færre end forventet, fortæller 

forskerne bag undersøgelsen.

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Farmaceuter og farmakonomer på landets apo-
teker kender nok situationen, hvor en borger 

spørger efter en recept, der ikke findes i FMK. Ikke-
tilgængelige recepter kan være besværlige: De tager 
tid fra andre vigtige opgaver, og de kan være frustre-
rende både for borgeren og personalet. Men proble-
met med de ikke-tilgængelige recepter har vist sig at 
være mindre, end mange går og tror. Det fortæller 
en af forskerne bag studiet, Carina Lundby, der er 
ph.d.-studerende på Syddansk Universitet og Syge-
husapotek Fyn på Odense Universitetshospital.

”Jeg tror, mekanismen er den, at man snakker me-

get om de ikke-tilgængelige recepter, og dermed får 
man oplevelsen af, at de fylder meget. Men når der 
tælles op, så er det faktisk ikke tilfældet,” siger hun.

Miskommunikation
med lægen er årsagen

Studiet er udført i samarbejde med 24 apoteker fra 
Netværk for Udvikling af Apotekspraksis. Over en 
periode på tre uger har apotekerne gennemgået 
knap 195.000 receptekspeditioner, hvor det i 2.765 
tilfælde viste sig, at recepten ikke var tilgængelig i 
FMK. Årsagen til manglende recept var i de fleste til-
fælde miskommunikation mellem patient og prakti-
serende læge, så patienten kom på apoteket i den 
tro, at lægen havde lagt recepten klar i FMK. 

”Resultatet er jo sådan set positivt. Problemet er i 
praksis indsnævret til ét konkret område: Kommu-
nikationen mellem patienterne og almen praksis. 
Der er med andre ord et område, man kan sætte ind 
på her,” forklarer Carina Lundby.  

Ikke-tilgængelige recepter 
fylder mindre end forventet
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Tidligere har mange troet, at det oftest angik hospi-
talsrecepter, men det er altså ikke tilfældet. Et nyt 
projekt kunne således forsøge at afdække, hvor det 
går galt i kommunikationen mellem patient og 
praktiserende læge. Og derfra kunne der så arbejdes 
videre med, hvordan dette kan løses. 

Studiet har dog den fejlkilde, at nogle apoteker 
havde for travlt til, at man kunne sikre, at samtlige 
ikke-tilgængelige recepter blev registreret. Det reelle 
tal kan derfor være højere, end studiet viser. 

”Det er sandsynligt, at vi kunne have fået et lidt 
højere tal. Det er dog næppe så stor en fejlkilde, at 
konklusionen ville have været væsentlig anderledes 
ift. hyppigheden. Mere vigtigt, så vil konklusionen, 
om at problemet ligger i kommunikationen med al-
men praksis, næppe blive påvirket af dette pro-
blem,” forklarer Anton Pottegård, professor på Syd-
dansk Universitet og seniorforfatter på studiet. n

•  I alt 194.358 recepter blev ekspederet på de 24 apoteker i 
studieperioden på tre uger. Der blev registreret i alt 2.765 ikke-
tilgængelige recepter, svarende til 1,4 %. 

•  De lægemidler, som borgerne oftest gik forgæves efter, var 
hjerte-kar-medicin og nervemedicin.

•  Størstedelen af de ikke-tilgængelige recepter kom efter kon-
sultation med en læge, primært praktiserende læger. Cirka ¼ af 
de ikke-tilgængelige recepter skyldtes, at der ikke var flere udle-
veringer tilbage på recepten, mens kun 2 % skyldtes udløb af re-
cepten.

•  Det enkelte apotek brugte i gennemsnit 17 minutter om dagen 
på at håndtere ikke-tilgængelige recepter. 

•  Studiet blev udført i samarbejde med Netværk for Udvikling af 
Apotekspraksis, som lige nu omfatter 101 apoteker landet over. 
Da studiet blev igangsat i slutningen af 2017 var ca. 60 apoteker 
medlem af netværket.

•  Studiet er gennemført af Carina Lundby, ph.d.-studerende 
på Syddansk Universitet og Sygehusapotek Fyn, Anne Vejrum 
Nielsen, udviklingskonsulent på Pharmakon, Susanne Bendixen, 
apoteker på København Sønderbro Apotek, Anna Birna Almars-
dóttir, professor på Københavns Universitet, samt Anton Potte-
gård, professor på Syddansk Universitet.

Jeg tror, meka-

nismen er den, at man 

snakker meget om de 

ikke-tilgængelige 

recepter, og dermed 

får man oplevelsen af, 

at de fylder meget.”
CARINA LUNDBY, 
PH.D.-STUDERENDE ,
SYDDANSK UNIVERSITET 

”

Fakta om undersøgelsen
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Farmaceutstuderende på studieophold kan 

styrke fagligheden på apoteket. Det kræver 

tid og inddragelse. 

Tekst: Trine Ganer

L ige nu møder op mod 200 farmaceutstuderen-
de for første gang virkeligheden ude på landets 

apoteker, når de er på studieophold. De skal ud og 
omsætte de mange timer i teori til praksis i mødet 
med slutbrugere, kollegaer og andre samarbejdspart-
nere. 

Langt de fleste studerende får et stort udbytte ud 
af deres studieophold, viser de årlige evalueringer, 
som Institut for Farmaci på Københavns Universitet 
gennemfører. Mange oplever dog samtidig, at de 
nogle gange bruges som ”gratis arbejdskraft”, når 
der skal lægges varer på plads, laves kaffe, eller ske-
maet skal gå op. 

Årsagen er blandt andet, at arbejdspresset på apo-
tekerne er øget i de senere år, vurderer lektor på In-
stitut for Farmaci ved Københavns Universitet, Lot-
te Stig Nørgaard. Hun har været involveret i de stu-
derendes studieophold på apotek i mere end 25 år; 
de sidste ti år som leder. Og hun har bemærket en 
forandring. 

”Situationen er barsk, når de studerende kommer 
ud. Hverdagen er blevet presset mange steder, og 
der er ikke så meget tid til at inddrage de studeren-
de i de mere fagligt udfordrende opgaver. Der er i 
det hele taget mindre tid til den lægemiddelfaglige 
uddannelse og udvikling,” siger Lotte Stig Nørgaard.

Færre vejledertimer

Det kommer blandt andet til udtryk i den tid, som 
vejlederne på apotekerne afsætter til de løbende 
møder med de studerende. Antallet af timer brugt 
på vejledermøder er, ifølge de studerendes evalue-
ringer, faldet støt i de sidste ti år.

Farmaceutstuderende kan 
give apoteket et fagligt puf

forskningsprojekter

w

Hvad er årsagen til, at borgerne returnerer medi-
cin til apotek? Hvilken type medicin drejer det sig 
om? Og hvad er omfanget? De spørgsmål skal et 
projekt under Alliancen Stop Medicinspild afdæk-
ke, og studerende på studieophold kan vælge at 
hjælpe med at indsamle data. 
Kontakt: Marie Fog på mf@pharmadanmark.dk

De studerende, som lige nu er på 
studieophold på apotek, kan vælge 
at bidrage med indsamling af data til 
fire forskellige forskningsprojekter:

Forskningprojekt:

Stop medicinspild på apotek
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Hvor mange kunder går fra apoteket efter dialog om genordi-
nation uden at få genordineret deres medicin, og hvilke grun-
de er der hertil? Og ses der regionale forskelle i, hvad og hvor-
når der genordineres, og i fald hvilke? Det er blot nogle af de 
spørgsmål, som der søges svar på i et nyt landsdækkende pro-
jekt. Dataindsamlingen står de studerende, der er på studie-
ophold på apotek dette forår, for. De søger blandt andet svar 
på, hvilke lægemidler, der genordineres og hvornår (på måne-
den/ugen/dagen)? Man satser på data fra mindst 1.000 hen-
vendelser fordelt på 50 apoteker indsamlet i marts 2020.
Kontakt: Alaa Hassan Burghle på alaa.hassan.burghlr@rsyd.dk

Mange får gener og irritation efter drypning. Kan de bivirk-
ninger, som mange brugere af tryknedsættende øjendråber 
oplever, relateres til specielle lægemiddelgrupper eller præ-
parater? Er bivirkninger hyppigere ved substitution? Og kan 
de relateres til konserveringsmidler? De farmaceutstude-
rende udleverer spørgeskemaer til øjendråbekunder og 
krydstjekker besvarelser med kundens medicinliste.
Kontakt: Maria-Louise Holch Andersen på maalnade@rm.dk

De farmaceutstuderende skal i forbindelse med deres 
studieophold undervise i gymnasieklasser i anvendel-
se af lægemidler, blandt andet brug af smertestillen-
de, p-piller og study drugs. Forud for undervisningen 
udsendes et elektronisk spørgeskema til klassen. 
Kontakt: Sidsel M. Kristiansen på 306kva@apoteket.dk

Forskningprojekt: 

Indsamling af viden om 
genordination på danske apoteker

Forskningprojekt: 

Øjengener ved tryknedsættende 
øjendråber – kan vi finde årsagen?Forskningprojekt: 

Undervisning i 
lægemiddelanvendelse  
blandt gymnasieelever
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Og det er ærgerligt for de studerendes udvikling, 
men også for apoteket, der risikerer at misse en mu-
lighed for faglig udvikling, mener Lotte Stig Nørga-
ard.

”De studerende kommer med nyeste viden og kan 
stille alle de frække spørgsmål. Det kan man udnyt-
te på apoteket til at få et fagligt puf. Det kræver, at 
man inddrager dem og går i dialog med dem,” lyder 
opfordringen.

Bidrag til forskning

Det gælder også, hvis den studerende ønsker at bi-
drage til et forskningsprojekt – ofte blandt andet 
ved at indsamle data fra borgerne undervejs i stu-
dieopholdet. Indsamling af data til forskningspro-
jekter har været en del af studieopholdet for de far-
maceutstuderende på Københavns Universitet i 22 
år. Det er frivilligt at deltage, men mange studeren-
de vælger at bidrage til et forskningsprojekt, mens 
de er på apotek. Også her er det vigtigt, at apoteket 
bakker op.

”Hvis den studerende skal indsamle data, kræver 
det, at vejlederen bakker op og støtter den studeren-
de. Man bliver nemt væltet af hverdagen, når man 
som studerende lander ude på et apotek. For mange 
kan det være svært at prioritere at skulle indsamle 
data, hvis der ikke er opbakning, støtte og interesse 
fra vejlederen,” siger Lotte Stig Nørgaard.

Hun understreger at vejlederne går meget op i at 
få skabt nogle gode og spændende forskningspro-
jekter for de studerende i forbindelse med vejleder-
dagene i november. 

”Men når hverdagen rammer, er der jo meget an-
det at tage sig af end at hjælpe de studerende med 
forskningsprojekter”, siger Lotte Stig Nørgaard.

Hun ser deltagelse i forskningsprojekterne som en 
unik mulighed for at få et fagligt boost på apoteket. 

”At have en farmaceutstuderende, der indsamler 
data på sit studieophold, er inspirerende for kollega-
erne og vil give mulighed for gode faglige snakke og 
udvikling på apoteket. Se det som gratis arbejds-
kraft, der laver forskning om dit felt,” siger Lotte 
Stig Nørgaard. 

I år kan de studerende bidrage til fire projekter (se 
boks på foregående side).

Unik mulighed

Også sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apoteker-
forening, Birthe Søndergaard, opfordrer apotekerne 
til at tage godt imod de studerende. Hun har forstå-
else for, at enderne kan være svære at få til at nå 
sammen i en presset hverdag, men hun håber, at 
apotekerne kan se vigtigheden af at få inddraget de 
studerende i fagligt udfordrende opgaver.

”Studieopholdet er en helt unik mulighed for at 
motivere kommende dygtige farmaceuter til en kar-
riere på apotek. De skal opleve, at der er masser af 
mulighed for at bruge deres farmaceutfaglighed på 
apoteket, hvis de skal kunne se sig selv i sektoren, 
når de er færdige,” siger Birthe Søndergaard. n

”De studerende kommer med 
nyeste viden og kan stille alle 
de frække spørgsmål. Det kan 
man udnytte på apoteket til at 
få et fagligt puf. Det kræver, at 
man inddrager dem og går  
i dialog med dem,”

Lotte Stig Nørgaard
lektor på Institut for Farmaci  
ved Københavns Universitet

>
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Gode råd til apoteker, der tager imod studerende
 
I foråret sidste år var Ann-Katrine Birkelund Mogensen, der er studerende på Institut for Farmaci på Københavns 
Universitet, på studieophold. Farmaci har spurgt hende, hvad hun synes, at vejleder og de øvrige medarbejdere 
på apoteket skal vide, når de tager imod studerende.
 
”For mig betød det meget, at der var tid, og at min medstuderende og jeg ikke blev presset ind i et skema. Det 
er ret overvældende at komme ud og stå foran kunderne, når man de sidste tre år har været vant til at sidde til 
forelæsninger hver dag. Der opstår mange spørgsmål, og det er vigtigt, at man løbende kan tage sin vejleder til 
side. Der skal være luft til at diskutere emner og problemstillinger, der opstår. Min oplevelse var, at begge parter 
får meget ud af det.” 
 
”Vejlederen skal være opmærksom på den studerende. Man er virkelig på udebane. Der kan være svære 
ekspeditioner og vanskelige kunder, hvor man lige har brug for en snak bagefter. Det betyder meget, at vejlede-
ren har øje for det og også, at vejlederen tør stille de svære spørgsmål.”
 
”Vejlederen skal vise, at han eller hun er tilgængelig. Hvis vejlederen løber rundt og har meget travlt, kan 
det være svært at spørge. Det betyder meget, at vejlederen løbende spørger til, om man har brug for en snak. 
Det kan være svært som studerende selv at spørge om, for vejlederen har jo ofte travlt.” 
 
”Studerende er forskellige, og vi har derfor også forskellige ambitioner og forventninger til studieopholdet. 
Forventningsafstemning er altafgørende. Fordi man havde en studerende sidste år, der kastede sig ud i alt mu-
ligt, er det ikke sikkert, at den studerende, man får året efter, er på samme måde. Det kan være, at han eller hun 
er mere tilbageholdende – og omvendt. Det er vigtigt, at vejlederen møder de studerende individuelt og støtter 
dem, hvor de har brug for det.”

Lotte Stig Nørgaard
lektor på Institut for Farmaci  
ved Københavns Universitet

Ann-Katrine Birkelund Mogensen, 
studerende på Institut for Farmaci 
på Københavns Universitet

Studieophold på apotek
150 farmaceutstuderende fra Københavns 
Universitet og 50 farmaceutstuderende fra 
Syddansk Universitet er lige nu på henholds-
vis 26 og 4 ugers studieophold på langt over 
100 apoteker landet over.

STUDIEOPHOLD | FARMACI 03 | MARTS 2020
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F oto: Jakob BOserup

7 lægemiddelgrupper 
er årsag til de fleste medicinfejl
Syv lægemiddelgrupper går 

igen i op mod 9 ud af 10 

alvorlige medicinfejl. Kam-

pagne skal få sundhedsfagligt 

personale til at have ekstra 

fokus på håndteringen af de 

syv.

Tekst: Trine Ganer

orvekslinger, overdose-
ring og manglende moni-
torering. Det er blandt de 
fejl, der typisk kan opstå i 

håndteringen af præparater inden 
for de syv lægemiddelgrupper, som 
igen og igen optræder i indrappor-
teringer af alvorlige utilsigtede 
hændelser. 

Årsagen er, at der i håndteringen 
af netop de lægemidler nemt opstår 
fejl, og at konsekvensen af disse fejl 
er alvorlige. ”Alvorlige fejl” er for 
eksempel indlæggelse, forlænget 
indlæggelse eller i yderste konse-
kvens dødsfald. Derfor har Styrel-
sen for Patientsikkerhed sammen 
med Medicin.dk iværksat en kam-
pagne, der skal skærpe sundheds-
professionelles opmærksomhed på 
de syv grupper.

Kampagnen, der har kørt siden 
september 2019, hedder STOP 
TÆNK TJEK. Og den skal få sund-
hedsprofessionelle til at adskille 
håndteringen af de syv risikositua-
tionslægemidler fra al anden medi-
cinhåndtering. Det fortæller Tone 
Marstrand Reersted, der er kommu-
nikationsansvarlig og projektleder 

på Medicin.dk.
”Det er ikke lægemidlerne i sig 

selv, der er farlige. Det er den situa-
tion, hvor de håndteres. Kampag-
nen her skal være med til at gøre 
opmærksom på de syv grupper, så 
der rejses et flag, hver gang man 
håndterer et af de lægemidler,” si-
ger hun.  

De samme fejl

Kampagnen kommer efter at man i 
gennem en årrække har overvåget 
de medicinfejl, der indrapporteres 
som utilsigtede hændelser. År efter 
år er de samme alvorlige fejl, der 
bliver ved at gå igen. Derfor er der 
et enormt potentiale i forhold til at 
reducere antallet af medicinfejl, 
hvis der kommer ekstra opmærk-
somhed på de syv grupper. 

Noget tyder på, at der er behov 
for at få udbredt viden om risikosi-
tuationslægemidlerne. En undersø-
gelse gennemført af Medicin.dk i 
2018 viste, at 40 procent af de sund- 
hedsprofesionelle ikke havde hørt 
om, at nogle lægemidler oftere er 
involveret i alvorlige fejl end andre. 

”Vi håber at nå dertil, hvor man 
kan vække en sygeplejerske om nat-
ten, og så vil hun kunne huske de 7 
lægemiddelgrupper. Det betyder ik-
ke så meget, om hun er helt skarp 
på, hvilke risici, der knytter sig til 
de enkelte grupper. Det vigtige er, 
at hun stopper op, tænker sig om 
og er særligt omhyggelig, når hun 
håndterer et af risikosituationslæge-
midlerne,” siger Tone Marstrand 
Reersted. n   

80-90 procent af alle  
indberettede utilsigtede 
hændelser involverer 
de 7 lægemiddelgrupper.

Der indrapporteres cirka 
200.000 utilsigtede hændel-
ser årligt. Af dem er cirka 
100.000 medicinfejl.

Mere information
Læs mere om risikosituations-
lægemidlerne på Styrelsen for 
Patientsikkerheds hjemmesi-
de eller pro.medicin.dk. 

Der er blandt andet produ-
ceret fire små film, der hver 
behandler risikosituationerne 
i forbindelse med henholdsvis 
blodfortyndende medicin, 
methotrexat, insulin og opioi-
der. Film om de tre resterende 
er lige på trapperne. 

F
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Apoteket kan spille en vigtig rolle i at udbrede kendskabet til fem af de syv risikosituationslægemidler til både 
sundhedsprofessionelle og borgere. Få overblik over de syv grupper, hvoraf fem udleveres på apoteker, her:

Insulin
•  Langsomtvirkende og hurtigtvirkende                       

insulin forveksles.

Blodfortyndende medicin
•  Der er risiko for overdosering, hvis der overses, at 

patienten er i behandling med blodfortyndende 
lægemiddel i forvejen.

•  Der er ikke taget stilling til den blodfortyndende 
medicin i forbindelse med operation

•  Manglende kontrol af INR under behandling med 
warfarin

Pradaxa-kampagne!
Lige nu uddeler apotekerne postkort med vigtig 
information om korrekt opbevaring af Pradaxa.

Digoxin
•  Forveksling af styrker kan føre til enten for høj 

eller for lav dosis. 
•  Der kan også ske dobbeltordination, hvor man 

overser, at patienten i forvejen får anden behand-
ling med digoxin.

Lavdosis metrotrexat
•  Methotrexat i tabletform bliver fejlagtigt doseret 

dagligt i stedet for én gang ugentligt.

Gentamicin
Håndteres primært under indlæggelse 
på hospitalet.

Koncentreret kalium
Håndteres primært under indlæggelse 
på hospitalet.

Opioider
•  Der er risiko for dobbeltordination. Man overser, at 

patienten i forvejen får anden behandling med et 
opioid. 

•  Gamle smerteplastre bliver ikke fjernet, før et nyt 
sættes på med overdosering til følge. Endelig kan 
der ske regnefejl eller forveksling af styrker.

2
4
5
6
7

1

3

7Få styr på de  
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Producenter af lægemidler og kosttilskud 

bruger mange ressourcer på at finde det 

helt rigtige navn til medicinen. Navnet skal 

give de rette associationer hos forbrugere 

og fagpersoner.

Tekst: Merete Wagner Hoffmann

Gangiden og Propiden. Det er to af de mere (el-
ler måske mindre) fantasifulde navne på læ-

gemidler, som apotekerne i mange år har rakt over 
disken. Propiden er godt nok udgået, men eksem-
plet på et umisforståeligt navn er godt. For om man 
kan lide navnene eller ej, så er det ret åbenlyst, at 
det ene præparat bruges mod forstoppelse, og det 
andet mod diarré.

”Det en velkendt reklameteknik at lade produkt-
navnet fortælle, hvad produktet er godt til, som for 
eksempel ved Renslet skuresvampe,” fortæller reto-
rikprofessor Christian Kock. Han bruger selv præpa-
ratet Alnok og er ikke i tvivl om, at det betyder ’nok 
til allergien’. 

Det samme gælder de let gennemskuelige navne, 
der ender på ’igen’ – eksempelvis Modigen og det 
nu afregistrerede, men let afkodelige, Letigen. Eller 
Rolinat, der vel heller ikke behøver den helt store 
forklaring. 

Lang navneproces

At finde det rette navn til lægemidlet er ikke over-
ladt til tilfældighederne, og producenter af læge-
midler kosttilskud bruger mange ressourcer på at 

Medicinnavne  
er ikke for sjov

Gotur – god tur

Toilax – toilet straks

Nozoil – nose oil

Stilnoct – Stille Nat

vælge det helt rigtige navn at markedsføre produk-
tet under.

Det kan faktisk, ifølge Global Marketing Director 
Jan Fredlund fra Novo Nordisk, tage op til to år at 
finde det rette navn til et nyt produkt.

”Det er en lang og omstændelig proces at navngi-
ve et nyt lægemiddel, der skal ud på det globale 
marked. Vi tager udgangspunkt i, hvad produktet 
gør for patienten, hvilke attributter det har, og om 
det passer til kundegruppen,” siger han og tilføjer, at 
det selvfølgelig også er vigtigt, at navnet kan udtales, 
at man kan stave til det, og man kan huske det. 

”Og så skal man være helt sikker på, at det ikke 
kan forveksles med andre præparater.” 
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Panodil – pain no deal

Actrapid – act rapid Tamiflu – take my flue

Antabus – anti abuse

Betolvex – B12 vækst

Malarex – Malaria rex 
(kongen mod malaria)

Zovirax – sår virker straks

Zovir – lad sår sove videre

Clarityn – klar i trynen

Giver ubevidste associationer

Ifølge Jan Fredlund bliver et nyt navn typisk testet 
på op til 1000 farmaceuter, læger og sygeplejersker – 
blandt andet for at afdække, hvilke associationer 
navnet giver. For det er vigtigt, at forbrugeren og 
det sundhedsfaglige personale ledes i den rigtige 
retning, så de får et indtryk af lægemidlets virkning.

Det gælder ikke mindst for de mere sofistikerede 
lægemiddelnavne, hvor man måske ikke umiddel-
bart afkoder navnets betydning – enten fordi man 
ikke tænker over navnets oprindelse, eller fordi nav-
net er helt opdigtet. Han har selv været med til at 
udvikle navnet Ozempic, der er en blanding af orde-
ne ’once a week’ og det virksomme stof Semaglutide.

”Ved sådanne navne er det målet at sætte hjernen 
i gang med ubevidste associationer, så man som for-

bruger eller patient ubevidst opfatter præparatet 
som effektivt i forhold til den konkrete sygdom,” si-
ger Christian Kock.

Han tilføjer, at man jo altid kan give navnet et 
mere videnskabeligt og latinsk (underforstået virk-
somt) præg ved at stave det med X, C eller Z.  

Frit slag

Og der er relativt frit slag, når producenter skal fin-
de på navne til nye lægemidler. Lægemiddelstyrel-
sen har for mange år siden opgivet tidligere tiders 
meget stramme regulering af medicinnavne og stil-
ler nu kun krav om, at det skal kunne udtales, det 
ikke er vildledende, og at det ikke kan forveksles 
med andre præparater. n

Movicol – movement in colon

Dette er blot redaktionens kvalificerede men   
uverificerede bud på, hvad producenterne kan 
have tænkt, da de navngav lægemidlerne.
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Klip fra medierne

 

24. januar 2020
”Lige nu pågår der forhandlinger med sundhedsministeren om apo-tekssektorens fremtid. Vi håber, de fører til, at der er grundlag for at fast-holde den gode apoteksdækning i hele landet, så der er lige adgang til apotekets faguddannede personale og ydelser overalt - uanset om man bor i Aarhus eller Aars.” – Anne Kahns

 

31. januar 2020

”Er man på jagt efter masker, der kan 

beskytte mod virus som corona, 

kommer man formentlig til at spæne 

rundt fra det ene apotek til det an-

det. 

   For der er tomt på hylderne, der 

hvor maskerne plejer at ligge, lyder 

meldingen fra flere apoteker, som Po-

litiken har talt med.”

 
  
 
10. februar 2020
”Ifølge analysen har de gennemsnit-lige priser på apoteksforbeholdte læ-gemidler været faldende i en lang   årrække på grund af diverse patent-udløb og det danske system med priskonkurrence i form af auktions-runder hver 14. dag, som har været med til at presse priserne ned, vurde-res det. Men i 2019 vendte udviklin-gen, så priserne for første gang siden 2000 er steget. »Dette er blot et ek-sempel på, hvordan disse såkaldte prishop, som vi kunne se på en lille håndfuld lægemidler, har påvirket tallene for det samlede medicinmar-ked, hvor gennemsnitspriserne er steget. Priserne er dog på vej tilbage mod det tidligere niveau, så vi regner med, at de snart er normaliseret,« si-ger analysechef Per Nielsen fra Dan-marks Apotekerforening.”



Vitaflex 
Vitaflex indeholder urter, vitaminer og mineraler (boswellia, 
tomentosa, djævleklorod/venustorn, gurkemejerod, peber, 
pantotensyre, B6- C-, og D-vitamin, selen, bor og zink), der 
er gavnlige for dit bevægeapperat.* 

KOSTTILSKUD

Hold 
kroppen  
i gang 
hele livet

Led og 
muskelfunktion*

Boswellia medvirker til at vedligeholde velfungerende 
led. Gurkemeje bidrager til at vedligeholde leddenes 
bevægelighed. Zink er med til at vedligeholde dine 
knogler, og D-vitamin bidrager til at vedligeholde en 
normal muskelfunktion. 

PLIGTTEKST: Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. opbevares utilgængeligt for børn. bør kun efter aftale med  
læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide eller børn. kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost.
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Apoteksudnævnelser

Sam Medhat Salah er udnævnt til apoteker på 
København Kongelig Hof Apotek. 

Nye adresser

Hårlev Apoteksudsalg er pr. 1. februar 2020 flyttet 
til nye lokaler. 
Den nye adresse er: Hovedgaden 10 A, 4652 Hårlev. 
 
Stevns Apotek er pr. 2. marts 2020 flyttet til nye 
lokaler. Den nye adresse er Nytorv 5, 
4660 Store Heddinge.
 
Ribe Apotek har pr. 1. marts 2020 ændret adresse 
til J. Lauritzensplads 14-16, 6760 Ribe.

Rettelse

I sidste nummer af Farmaci fremgik det, at Skan-
derborg Apotek har åbnet ny filial under navnet 
Lillesø Apotek. Her manglede dog nyheden om, at 
apoteket samtidig har nedlagt filialen Bloms Apo-
tek, så det samlede antal filialer for apoteket er 
uændret.

Fødselsdage og jubilæer

40 år

27. februar 2020: Jeanette Hunnerup Nielsen, 
Struer Apotek
10. marts 2020: Jonas Grønskov, 
Vejle Gorms Apotek
15. marts 2020: Vural Kocak, Farum Apotek

60 år 

6. marts 2020: Birgitte Koch, Stenlille Apotek
2. april 2020: Nis Fink Jepsen, Vildbjerg Apotek

70 år

1. april 2020: Claude Lützen, Buddinge Apotek

 

Generalforsamling 2020

Den årlige generalforsamling i 

Danmarks Apotekerforening afholdes

Den 12. maj 2020, kl. 9.30

Hotel d’Angleterre, Kongens Nytorv 34, 

1050 København K
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Rekrutteringen af årets farmako-
nomelever er i fuld gang. Allerede 
nu er 93 elevkontrakter under-
skrevet, oplyser Farmakonomsko-
len. I år har skolen frigivet de le-
dige pladser en måned tidligere 
end normalt, og det er måske en 
af forklaringerne på, at antallet af 
underskrevne kontrakter er højere 
end sidste år på denne tid.

Samtidig gennemfører Apote-
kerforeningen lige nu en større 
annonceindsats på sociale medier, 
der skal få flere unge til at søge 
plads som farmakonomelev på 
apoteket. Den indsats går godt: på 
Facebook og Instagram er annon-
cerne blevet vist ca. 460.000 gan-
ge, og over 4.000 har klikket sig 
videre for at læse mere på apo-
tekskarriere.dk/ansoeg-nu.

Apotekerne ansætter løbende far-
makonomelever indtil juni må-
ned. Der er i alt 285 studiepladser 

til rådighed for farmakonomele-
ver, med studiestart til september 
2020.  

102 farmakonomelevpladser besat
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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 på Pharmakons hjemmeside.

København, 21. april
Glostrup, 27. april
Aarhus, 12. maj
Viborg, 13. maj

Aalborg, 14. maj
Middelfart, 25. maj
Kolding, 26. maj

 

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 


