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COVID-19-epidemien har 

voldsomme konsekvenser 

på landets apoteker. Et 

kriseteam i foreningen 

koordinerer indsatsen. 

Tekst: Trine Ganer

 Mens Danmark igennem de 
sidste uger gradvist er luk-

ket ned, og det ene smittebe-
grænsende tiltag fra regeringen 
har afløst det andet, har apote-
kerne skullet tilpasse sig myndig-
hedernes udmeldinger, der i peri-
oder har ændret sig fra time til ti-
me.

Til at hjælpe i den ekstraordi-
nære situation har Apotekerfor-
eningen nedsat et særligt krise-
team, der dækker blandt andet 
personalejura, sundhed, drift, 
økonomi og kommunikation og 
som praktisk talt er i gang døg-
nets 24 timer i de perioder, hvor 
bølgerne går særligt højt. 

Målet er først og fremmest at 
holde medlemmerne opdateret 
på myndighedernes nyeste ud-
meldinger og ikke mindst løben-
de afklare, hvilken betydning de 
mange nye tiltag har for apote-
kerne. Det fortæller vicedirektør i 

Apotekerforeningen, Dan Rosen-
berg Asmussen, der er leder af 
kriseteamet.

”Målet er at sikre, at vi hele ti-
den er opdateret på situationen. 
De mange nye regler og hastelo-
ve rejser naturligt nok en lang 
række spørgsmål fra apotekerne – 
eksempelvis om, hvordan myn-
dighedernes udmeldinger skal 
fortolkes, og hvordan man bedst 
muligt beskytter kunder og an-
satte på apotekerne mod smitte. 
Vores målsætning er at finde sva-
rene på de relevante spørgsmål, 
inden medlemmerne selv når at 
stille dem,” siger Dan Rosenberg 
Asmussen.

Travlt ved telefonerne

Og der har været travlt ved mail 
og telefoner, siden krisen brød 
ud i slutningen af februar. Det 
fortæller Andreas Nielsen, der er 
personalejuridisk chefkonsulent 
og en del af kriseteamet. Han har 
ansvar for at håndtere de perso-
nalejuridiske problemstillinger, 
som krisen rejser.

Usikkerheden i forhold til de 
sundhedsfaglige anbefalinger fyl-
der meget, oplever han. Hvad gør 
man, hvis en medarbejder får 
symptomer på COVID-19? Gæl-
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der der særlige forholdsregler for 
medarbejdere med en kronisk 
sygdom? Og hvad med gravide 
medarbejdere? Og det bliver ikke 
lettere af, at myndighedernes an-
befalinger ændrer sig løbende.

”Det er dejlig nemt, når tinge-
ne er sorte og hvide, men her er 
der rigtig meget gråt. Dels er 
myndighedernes anbefalinger ik-
ke altid helt klare. Dels ændrer 
tingene sig fra time til time,” si-
ger Andreas Nielsen.

Vil være på forkant

Han oplever, at medlemmerne er 
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meget optaget af at være på for-
kant med de situationer, der po-
tentielt kan opstå.

”For apotekerne handler det 
om hele tiden at være et skridt 
foran. Hvad gør jeg, hvis… Og 
det kan jeg godt forstå. Rigtig 
mange frygter en situation, hvor 
en stor del af medarbejderne læg-
ger sig syge, og man måske kan 
være nødsaget til at lukke apote-

Apotekerforeningens 
COVID-19-hotline
På medlemsnettet kan du finde informationer og svar på mange af 
de spørgsmål, som COVID-19-krisen medfører. Kan du ikke finde svar 
på dit spørgsmål på medlemsnettet, kan du kontakte Apotekerfor-
eningens COVID-19-hotline, som sidder klar, også uden for sekretari-
atets normale åbningstid.
 
Find telefonnumrene på medlemsnettet under COVID-19-hotline.
 
Hold dig opdateret på medlemsnettet! Her lægges nyheder 
og  materialer op løbende.

For apotekerne 

handler det om hele 

tiden at være et skridt 

foran. Hvad gør jeg, 

hvis…”
ANDREAS NIELSEN, 
JURIDISK CHEFKONSULENT, 
APOTEKERFORENINGEN

”

Første smittede i Danmark
Første tilfælde af COVID-19 registreres i 
Danmark.

Karantæneregler skærpes
Myndighederne melder ud, at sundheds-
personale, der har rejst i særlige smitte-
områder, skal blive hjemme i to uger.

Statsminister: 
Danmark lukker ned
På et pressemøde meddeler statsministe-
ren de første tiltag i nedlukningen af lan-
det. Apotekerne skal fortsat holde åbent. 
WHO erklærer COVID-19 for en pandemi.
 

Lægemiddelberedskabet 
aktiveres
For at hindre hamstring af medicin må 
apotekerne kun udlevere én pakke recept-
pligtig medicin og én mindstepakning af 
håndkøbsmedicin pr. lægemiddel pr. kunde.

Fra inddæmning 
til afbødning
Myndighederne ændrer strategi i bekæm-
pelse af smittespredning og går fra en ind-
dæmnings- til en afbødningsstrategi. 
Sundhedspersonale skal nu kun gå hjem, 
hvis de har symptomer på COVID-19.
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ket,” siger Andreas Nielsen.
En vigtig del af hans arbejde 

består i øvrigt i at have løbende 
dialog med de to personaleorga-
nisationer. Blandt de spørgsmål, 
der har været drøftet, har været 
skemaændringer.

”Mange apotekere har ønsket at 
ændre i skemaet med kort varsel 
for at dele personalet op i hold, 
der ikke kommer i kontakt med 
hinanden, så apotekets drift sik-
res i tilfælde af, at medarbejdere 
skulle blive syge med CO-
VID-19,” siger Andres Nielsen.

Hans oplevelse er, at der er en 
god dialog – både med de to per-
sonaleorganisationer og mellem 
medarbejdere og ledelse på apo-
tekerne. Det har blandt andet re-
sulteret i en aftale om fleksibilitet 
i overenskomsterne mellem Apo-
tekerforeningen og de to perso-
naleorganisationer.

”Den nuværende situation er 
på mange måder ekstraordinær, 
også for arbejdsmarkedet. Derfor 
passer de normale regler i over-
enskomsterne ikke til de behov, 
der er for hurtigt at kunne tilpas-
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se sig den aktuelle situation. Det 
er prisværdigt, at de to personale-
organisationer har indvilget i at 
indgå en aftale om fleksibilitet”, 
siger han.

Og aftalen på apoteksområdet 
er i øvrigt langt fra er den eneste.

”På arbejdsmarkedet har man 
generelt set aftaler mellem ar-
bejdsgivere og lønmodtagere, der 
ville have været utænkelige for 
blot en måned siden,” siger An-
dreas Nielsen.

Klar til at kommunikere

Også Julie Engelmann Mollerup, 
der er en af kriseteamets sund-
hedsfaglige konsulenter, har lø-
bet stærkt de seneste uger. 

”Vi skal hele tiden være klar til 
at kommunikere, når myndighe-
derne melder noget ud. Og da 
udmeldingerne typisk ikke kon-
kret nævner apotekerne, består 
vores arbejde i først og fremmest 
i hurtigt at gå i dialog med myn-
dighederne for at få klarhed over 
konsekvenserne for apotekerne,” 
siger hun. 

Afklaringen af, at apotekerne er 
omfattet af retningslinjerne for 
sundhedspersonale på sundheds-
og ældreområdet, kom relativt 
hurtigt i forløbet, og det har væ-
ret en rettesnor. Men der opstår 
stadig løbende uklarheder.

”Vi arbejder på at få hurtigt 
svar, så vi kan hjælpe apotekerne, 
men vi må også have en forståel-
se for, at myndighederne selv lig-

ger vandret,” siger Julie Engel-
mann Mollerup, der har svaret på 
spørgsmål om alt fra, hvor ofte 
man skal spritte af for at forhin-
dre smittespredning til, om per-
sonalet på apotekerne skal bruge 
mundbind og hvor langt, man 
skal være fra hinanden for at 
undgå smitte.

God dialog

Aktiveringen af lægemiddelbred-
skabet, der skal hindre ham-
string, har været et andet tiltag, 
der har affødt mange spørgsmål. 
Juridisk chefkonsulent, Merete 
Kaas, har haft dialogen med Læ-
gemiddelstyrelsen.

”Det hele er gået meget hurtigt, 
og der har været behov for at af-
klare apotekernes pligter på en 
del punkter. Heldigvis har vi en 
god dialog med styrelsen. De er 
løsningsorienterede og har forstå-
else for behovet for hurtig afkla-
ring. De har anlagt en linje, hvor 
apotekerne med udgangspunkt i 
en faglig vurdering kan bidrage 
til at modvirke hamstring. Det 
bakker vi naturligvis helt op om,” 
siger Merete Kaas.

Hvor længe kriseteamet skal 
være i alarmberedskab vides af 
gode grunde ikke. Så længe epi-
demien raser i både Danmark og 
resten verden vil apotekerne 
utvivlsomt være berørt. 

”Sekretariatet er klar, så længe 
det er nødvendigt”, slutter Dan 
Rosenberg Asmussen. n

 Regeringen lukker 
storcentre
Regeringen iværksætter nye tiltag, der 
skal begrænse smittespredning. Blandt 
andet skal storcentre lukke alle butikker 
undtagen supermarkeder og apoteker. 
Nye krav til indretning og skiltning på apo-
tekerne indføres.

Hamstringsbegrænsende 
tiltag præciseres
Lægemiddelstyrelsen præciserer, så apo-
teket må udlevere receptpligtig medicin, 
der svarer til normalt forbrug. Begræns-
ningerne på håndkøbslægemidler lempes 
en smule.

Salg af værnemidler stoppes
Lægemiddelstyrelsen opfordrer til, at salg 
af værnemidler stoppes

Paracetamol til børn  
kan kun købes på apotek
På grund af forsyningsproblemer begræn-
ses salg af Paracetamol til børn. Det må 
derfor indtil videre kun sælges på apotek.

Apotekspersonale kan 
blive testet for COVID-19
Sundhedsstyrelsen meddeler, at apoteks-
personale er en samfundskritiks funktion, 
og kan derfor blive testet efter nærmere 
anvisning, når der er tilstrækkelig kapaci-
tet på testområdet.
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Bladets redaktion stoppede 
den 24. marts 2020.
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