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Lomuspray® (ipratropiumbromid)  
er en receptfri næsespray, der lindrer allergisk og  
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samt atropin, andre atropinderivater eller for et eller flere af hjælpestofferne. Advarsler og forsigtighedsregler*: Hypersensitivitetsreaktioner i form af urticaria, angioødem, hududslæt, bronkospasmer, oropharyngealt ødem og anafylaksi 
kan i sjældne tilfælde forekomme umiddelbart efter administration. Forsigtighed bør udvises hos patienter med disposition for snævervinklet glaukom. Forsigtighed bør udvises hos patienter med eksisterende urinvejsobstruktion f.eks. 
prostatahyperplasi eller blærehalsobstruktion. Patienter med cystisk fibrose kan være mere udsatte for at få forstyrrelser i den gastrointestinale motilitet. Atrovent/Lomuspray næsespray indeholder benzalkoniumchlorid, som kan irritere 
næseslimhinden. Interaktioner*: Der er ingen tegn på, at samtidig brug af Atrovent/Lomuspray næsespray og andre lægemidler, der almindeligvis foreskrives til brug ved helårsrhinitis f.eks. antihistaminer, detumescerende lægemidler eller 
kortikosteroider til lokal anvendelse i næsen, øger incidensen af bivirkninger. Man skal være opmærksom på, at bivirkningerne kan forstærkes ved samtidig brug af andre antikolinerge lægemidler. Graviditet og amning*: Bør kun anvendes med 
forsigtighed til gravide. Ipratropium kan anvendes i amme perioden, men bør anvendes med forsigtighed. Bivirkninger*: Almindelig: Næseblod, tørhed i næsen, svælgirritation, irritation i næsen, hovedpine. Ikke almindelig: Hypersensitivitet, 
anafylaktiske reaktioner, svimmelhed, akkomodationsforstyrrelser, mydriasis, forhøjet intraokulært tryk, glaukom, øjensmerter, sløret syn, visuel halo, conjunktival hyperæmi, corneaødem, supraventrikulær takykardi, atrieflimmer, takykardi, tør 
hals, bronkospasme, laryngospasme, pharyngitis, mundtørhed, kvalme, forstyrrelser af gastro-intestinel motilitet, mundødem, stomatis, hududslæt, angioødem, urinretention. Pakningsstørrelse: 180 doser. Atrovent: Vnr. 10 45 93. Lomuspray: Vnr 
171340. For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk. Udlevering: HA. Tilskud: Klausuleret tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelsen*: Atrovent: Boehringer Ingelheim International GmbH. Repræsentant: Boehringer Ingelheim Danmark 
A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø. Lomuspray: Sanofi A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.
De med * markerede afsnit er omskrevet/forkortet i forhold til de godkendte produktresuméer: Atrovent dateret juni 2017 og Lomuspray dateret december 2019. 
Produktresuméerne kan vederlagsfrit rekvireres hos Sanofi A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.
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Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hvis du er ældre eller
kronisk syg – hold afstand
og bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk
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Midt i en corona-tid
Det er gået stærkt – meget stærkt. Den ene dag er alting, som det plejer – blot med et 
stort aftræk af mundbind, ansigtsmasker og håndsprit fra apotekerne. Den næste dag 
er landet stort set lukket ned. 

Midt i dette virvar og den usikkerhed, som landet er kastet ud i, har apotekerne for-
mået at holde åbent som altid, og medarbejderne har stået klar til at servicere borger-
ne i denne utroligt vanskelige situation.

Vi er om nogen den fremskudte del af den danske sundhedssektor. Vi møder hver dag 
over 100.000 danskere, hvoraf mange er småsyge og måske oven i købet smittede med 
den virus, vi alle frygter. Det gør vi gerne. Det er vores vigtigste opgave – også i svære 
tider med rationalisering og følgende frustrerede kunder, der retter deres vrede og irri-
tation mod os. 

Det har været fantastisk og beundringsværdigt at se den professionelle måde, alle har 
tacklet udfordringerne på, og den store kreativitet, der er udvist, for at sikre både med-
arbejdere og kunder mod smitte. 

Jeg vil gerne sige et kæmpe stort tak til alle personalegrupper på apotekerne, fordi I er 
gået på arbejde hver dag og har sørget for, at danskerne kunne få deres medicin – også 
i en situation, hvor andre er blevet bedt om at holde sig hjemme, og hvor I selv og 
måske jeres familier har været nervøse for smitte med COVID-19. 

Vi ved ikke, hvor længe det her skal blive ved. Indtil videre lyder meldingen, at vi 
fortsætter nedlukningen af landet påsken over. Og vi ved ikke, hvilke nye vilkår for 
vores arbejde der kan være på vej. Men vi ved så meget, at faren for COVID-19 bliver 
mindre en dag, så vi kan vende tilbage til hverdagen igen. Det glæder vi os til - både 
som sundhedsprofessionelle og privatpersoner. 

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

VIGTIGT!
Hele dette nummer af Farmaci er reserveret til dækning af COVID-19-krisen 
set fra apotekernes perspektiv. Det er selvsagt en stor udfordring at skrive om 
en situation, der ændrer sig fra dag til dag i et printmedie. Redaktionen af bla-
det er stoppet den 24. marts. Vi tager forbehold for de ændringer, der er sket, 
efter at bladet er gået i trykken.

Redaktionen
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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-

COVID-19:
Apotekerforeningen 
i krisebredskab

”Vi skal hele 

tiden være klar til at 

kommunikere, når 

myndighederne mel-

der noget ud.”
JULIE ENGELMANN MOLLERUP, 
SUNDHEDSFAGLIG KONSULENT, 
APOTEKERFORENINGEN

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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COVID-19:
Apotekerforeningen 
i krisebredskab

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.

3
MARTS

11
MARTS

12
MARTS

27
FEBRUAR

>

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-

13
MARTS



8 FARMACI 04 | APRIL 2020 | BEREDSKAB 

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.

18
MARTS

17
MARTS

22
MARTS

24
MARTS

Bladets redaktion stoppede 
den 24. marts 2020.
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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



FARMACI 04 | APRIL 2020 | REPORTAGE 10

Kl. 6.15
Jeg står op til sædvanlig tid. Ef-
ter statsministerens presse-
møde aftenen forinden, hvor 
hun meldte ud, at Danmark 
lukker ned, sendte jeg en SMS 
til alle ansatte, der skulle møde 
ind dagen efter. Der står ikke 
så meget andet, end at de skal 
møde på arbejde som aftalt og 
starte dagen op som normalt. 
Jeg synes lige, at der er behov 
for en fælles kommunikation i 
den ret specielle situation. Jeg 
vil ikke risikere at medarbejder-
ne er usikre på, hvad der skal 
ske. Jeg afventer Apotekerfor-
eningens melding, før jeg 
eventuelt foretager mig yderli-
gere…

7.00
Jeg får en SMS fra farmaceu-
ten. Hun bliver hjemme i dag. 
Hun er ikke syg, men hun føler 
sig ikke hundrede procent på 
toppen. Havde tingene været 
normale var hun kommet på 
arbejde. Men den går ikke lige 
nu. Vi kan ikke have en medar-
bejder gående, som er det 
mindste smule sløj. Det er et 
helt forkert signal og også i 
modstrid med sundhedsstyrel-
sens anbefalinger. Nu handler 
det om at beskytte kunder og 
personale.

7.30 
Normalt afleverer jeg børnene 
på vej ind på apoteket, men 
min kone er beordret hjem, så 
hun bliver hjemme med dem, 
og jeg kan komme tidligt ud ad 
døren og være på apoteket al-
lerede kl. 7.30. Jeg har på for-
nemmelsen, at vi får travlt, så 
jeg hjælper med at starte op, 
så vi kan være hundrede pro-
cent klar med alt, når vi åbner. 
Også det, vi normalt tager i lø-
bet af formiddagen skal gerne 
være klar fra morgenstunden.

8.25
De første medarbejdere møder 
ind. Der hjælpes med klargø-
ring. Stemningen er spændt.

Den dag Danmark 
lukkede ned

Reportage fra Vejle Gorms Apotek:

SPRITDESPERATION. 
Tydelig skiltning forhindrer 

ikke kunderne i alligevel 
at spørge efter håndsprit 

og alcogel.
 

RO PÅ. Umiddelbart 
efter statsministerens 
pressemøde valgte Jonas 
Grønskov at sende en 
SMS til de medarbejdere, 
der skulle møde ind tors-
dag morgen. Mød ind og 
start op som I plejer, 
skrev han.

Den 12. marts 2020 vågnede Danmark op til ny virkelighed. Dagen inden havde statsministeren på et histo-
risk pressemøde annonceret det, der skulle vise sig at blive første etape i nedlukningen landet for at be-
grænse spredning af COVID-19-smitte. Borgerne valfartede på apotekerne for at sikre sig medicin og andre 
fornødenheder til den kommende tid, og apotekerne havde samlet set næsten 60 procent flere kunder end 
normalt den dag. Farmaci fik lov at følge apoteker Jonas Grønskov og hans medarbejdere på Vejle Gorms Apo-
tek den dag, da Danmark lukkede ned.

Tekst: Trine Ganer 
Foto: Andreas Bang Kirkegaard
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8.55
Jeg giver en lille peptalk, inden 
vi åbner. Her siger jeg, endnu 
engang, at vi skal holde os til 
myndighedernes overordnede 
anbefalinger og udmeldinger. 
Der kommer info fra så mange 
sider lige nu, men vi er nødt til 
alene at holde os til de officiel-
le udmeldinger. Kunderne skal 
få helt det samme at vide uan-
set hvilket apotek, de går ind 
på. 

9.00
Da vi åbner, står der allerede 
10-15 kunder og venter uden 
for. Der plejer måske at stå to. 
Jeg beslutter selv at tage for-
sendelsen i dag, også så jeg 
kan svare på spørgsmål i tele-
fonen fra kunderne. Oven i det 
hele har jeg også revisoren på 
besøg hele dagen. Alle de nor-
male ting kører jo videre, selv 
om der er lidt undtagelsestil-
stand.

10.00 
De ringer fra filialen i Bredballe 
for bede om hjælp. De har også 
ringet fra Vindinggård. Begge 
steder har de travlt, hvilket er 
usædvanligt for tidspunktet. 
De ligger begge i forstæder til 
Vejle; derude hvor folk bor. De 
plejer først at få travlt, når folk 
kommer fra arbejde. Men i dag 
er de fleste hjemme og kan 
komme på apoteket allerede 
om formiddagen.

11.00 
Vi lukker for forsendelser til 
udleveringsstederne. Der har 
været tryk på. Det meste af 
formiddagen har jeg 4-5 styk-
ker i kø på telefonen hele tiden. 
Der er mange spørgsmål og 
mange flere, der gerne vil have 
bragt deres medicin ud end 
normalt.

Jonas Grønskov, 40 år
Apoteker på Vejle Gorms Apotek med filialerne Bredballe 
og Vindinggård, der i alt beskæftiger 19 medarbejdere.

Har været apoteker siden juli 2017.
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11.30
Vi har stadig travlt, men jeg 
vælger alligevel at sende en 
farmakonomelev af sted i en 
bil for at hjælpe til i Bredballe.

15.20 
Først nu begynder det at stilne 
af, og jeg tjekker min mail. Her 
kan jeg se, at Lægemiddelsty-
relsen et par timer tidligere har 
meddelt, at de aktiverer læge-
middelberedskabet, så der bli-
ver begrænsning på, hvor me-
get medicin, vi må udlevere. Jeg 
er ærgerlig over, at jeg først 
ser det nu. Det er frustrerende, 
at kunderne har vidst det, før vi 
gjorde. Vi har simpelthen haft 
så travlt med at passe skran-
ken og telefonen.

15.30 
Jeg videreformidler meddelel-
sen på vores intranet. Kunder-
ne forstår godt, at der indføres 
en begrænsning for at undgå 
hamstring. Alligevel er mange 
også dødfrustrerede. ”Skal jeg 
så allerede komme igen om en 
uge?”. Jeg har også en læge i 
røret, som er irriteret. ”Vi retter 
os jo bare efter Lægemiddel-
styrelsens retningslinjer”, må 
jeg forklare.   

16.00
Der er stadig travlt på enhe-
derne, og jeg sender eleven vi-
dere til den anden filial i Vin-
dinggård. Bagefter går jeg ind 
på kontoret og får noget tid 
med revisoren.

RIIIING. Der er 4-5 borgere i kø på telefonerne 
det meste af formiddagen. Mange er bekymre-
de, og usædvanligt mange vil gerne have bragt 
deres medicin hjem.
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17.30 
Vi lukker apoteket, og medar-
bejderne er trætte. Det har 
været en lang dag. Nu er det 
overstået. Men hvor længe 
mon det her ’hurlumhej’ varer? 
Sådan en dag her kan man 
godt have en enkelt eller to af. 
Men det er et pres, når der 
konstant står en hel menne-
skemængde og ønsker svar på 
deres usikkerheder.

20.30
Så er der også faldet ro på der-
hjemme, og jeg sætter mig ned 
og sender et skriv ud til alle 
medarbejdere, hvor jeg takker 
for indsatsen. Det bliver nok 
ikke den sidste dag, hvor der er 
tryk på.

TRAVLHED. På filialen Vindinggård Apotek er der 
usædvanligt mange kunder., der lige skal sikre sig 
medicin til den kommende tid. (Billedet er taget før 
apoteket senere indførte restriktioner vedrørende 
afstand).

>



FARMACI 04 | APRIL 2020 | REPORTAGE 14

Tine Preston Mortensen, 
farmakonom, filialleder 
på Bredballe Apotek

- Det har været en 
forvirrende og un-
derlig dag. Ikke så 
meget i forhold til 

det faglige. Der synes jeg, at ret-
ningslinjerne er ret klare. Det har 
mere været fornemmelsen af, at 
verden ændrer sig lige nu. Vi 
skriver historie. 

- Jeg er ikke nervøs på mine eg-
ne vegne. Jeg har dog en søn 
med nedsat immunforsvar, og 
derfor tænker jeg ekstra over si-
tuationen. Jeg synes, at vi tager 
vores forholdsregler. For eksem-
pel har vi vendt scannerne, så 
kunderne selv scanner deres sy-
gesikringsbevis. Og vi opfordrer 
til betaling via kort eller Mobile-
Pay.

Alisa Sailegtim, 
farmakonomelev

- Dagen har været 
travl, kaotisk. Men 
på trods af det har 
vi bevaret roen he-

le vejen i gennem. Det er sådan, 
vi gør tingene her. Og det var ik-
ke anderledes i dag. Én kunde ad 
gangen. Alle skal have det, de 
kommer for. Uanset om der er 
travlt eller ej.

- Jeg er ikke utryg ved at kom-
me på arbejde. Jeg tager det ri-
melig roligt. Det synes jeg i det 
hele taget, vi er gode til. Jeg har 
diabetes 2, så jeg er selv i risiko-
gruppe, og jeg tager selvfølgelig 
mine forholdsregler. Vasker og 
spritter hænderne endnu mere, 
end jeg plejer. Jeg synes, dog, at 
det er vigtigt, at folk føler sig vel-
komne, og at man ikke tager alt 
for meget afstand. 

Kirishana Rajakulendran, 
farmaceut

- Der var pres på. 
Mange kunder ville 
gerne have deres 
medicin, inden de 

skulle være hjemme. De skulle 
helst ikke komme til at mangle 
noget. Rigtig mange spørger sta-
dig efter håndsprit og masker. 

- Det meste af tiden føler jeg 
mig tryg. Jeg tager ekstra for-
holdsregler, når en kunde fortæl-
ler, at deres ægtefælle er i karan-
tæne. Eller når nogen kommer 
og spørger, hvor man kan blive 
testet for corona. n

Vi spurgte tre medarbejdere fra Vejle Gorms Apotek, 

hvordan de oplevede dagen. Og om, hvordan de har 

det med at gå på arbejde i denne tid.

>

”
””
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Tæt på 
COVID-19

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Foto: Colourbox

VIRUSSET
Det virus, som forårsager COVID-19, kaldes ”Severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2” (SARS-CoV-2). CoV er navngi-
vet efter de krone-lignende pigge, der findes på virussets overfla-
de. Virusset har 80 pct. slægtskab med SARS. 

Human coronavirus (CoV) er en familie af RNA-vira, der tæller i alt 
seks typer, som kan smitte mennesker. Herunder SARS og MERS. 
CoV ses typisk hos pattedyr og fugle, men kan mutere og på den 
måde ramme mennesker. COVID-19 er dermed en zoonose. 

Studier peger på, at SARS-CoV-2 er sensitiv over for ultraviolet 
stråling, varmepåvirkning ved mindst 56 grader i 30 minutter, 
ether, 75 % ethanol, desinficerede midler med klorin, pereddike-
syre samt kloroform. Klorhexidin har ikke vist sig effektivt til at de-
aktivere virusset.

BEHANDLING
Der findes endnu ingen be-
handling af COVID-19. Man 
tester aktuelt effekten af 
forskellige antivirale læge-
midler. Desuden undersøger 
man, om malariamedicinen 
clorokin kan bruges i behand-
lingen.

VACCINE
41 forskergrupper på verdensplan er lige 
nu, ifølge WHO, i gang med at udvikle en 
vaccine mod det nye coronavirus – heri-
blandt en forskergruppe på Københavns 
Universitet. Der spås gode muligheder for at 
udvikle en vaccine, men den vil formentlig 
tidligst  være klar til brug i løbet af næste år.

OPRINDELSE
Sygdommen opstod første gang i 
Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i no-
vember 2019. Det første tilfælde af 
sygdommen i Danmark blev registreret 
den 27. februar. 
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NAVNET
WHO navngav den 11. februar 
2020 sygdommen ”Coronavirus 
disease 2019 (COVID-19)”. I fol-
kemunde bliver sygdommen 
ofte blot kaldt ”corona”. 

DØDELIGHED
WHO vurderede den 19. februar 2020, at dødelig-
heden af COVID-19 er ca. 0,3-1 procent, hvis man med-
tager alle smittede i en befolkning. For ældre og kronisk 
syge er dødeligheden noget højere. Man skelner i for-
bindelse med dødelighed mellem CFR (case fatality ra-
tio) og IFR (infection fatality ratio). Førstnævnte dækker 
over antallet af dødsfald blandt de konstaterede smit-
tede. CFR var i Danmark er pr. 18. marts 2020 0,38. IFR 
dækker over antallet af dødsfald blandt det samlede an-
tal smittede, dvs. også dem, der ikke har fået konstate-
ret sygdommen hos lægen. Fordi man ikke tester alle, 
kan denne være svær at fastslå, og man anslår derfor 
IFR ud fra beregninger. Det er disse beregninger, der har 
ført til WHO’s vurdering af dødeligheden på 0,3-1 pro-
cent. 

SYGDOMMEN
COVID-19 er en luftvejsinfektion. Et typisk forløb 
vil ofte begynde med symptomer fra svælget og de 
øvre luftveje såsom ondt i halsen og nys. Andre symp-
tomer kan være muskelsmerter, alment ubehag og evt. 
let tør hoste. I alvorlige tilfælde rammer sygdommen 
også de nedre luftveje og kan give åndenød. Inkubati-
onstiden er mellem 2 og 12 dage. 80 % af smittede 
personer oplever kun milde symptomer, som kan for-
veksles med influenza eller forkølelse. 

PANDEMI
Den 30. januar 2020 fastslog WHO, at ud-
bruddet er en Public Health Emergency of In-
ternational Concern (PHEIC), ligesom ebola i 
2014 og zika i 2016. WHO klassificerede den 11. 
marts 2020 COVID-19 som en pandemi. En 
pandemi bliver typisk defineret som en epide-
mi, der har spredt sig ukontrollerbart til en hel 
eller flere verdensdele.  

>

SMITTE
Den oprindelige smittekilde for SARS-CoV-2 er ikke påvist. Vi-
russet er blevet overført til mennesker en gang, hvorefter vedkom-
mende har smittet andre mennesker. Virusset smitter ved dråbe- el-
ler kontaktsmitte, det vil sige gennem host og nys eller fysisk berø-
ring af hud eller overflader, hvor der sidder virus. Virus kan måske 
også smitte via afføring. WHO regner med, at SARS-CoV-2 kan over-
leve på overflader op til flere døgn, afhængig af luftfugtighed, tem-
peratur samt overfladematerialet. En rapport om COVID-19 udbrud-
det i Kina viser, at antallet af mennesker, som hver patient kan for-
ventes at smitte, er mellem 2 og 2,5. Derudover vurderer rapporten, 
at børn ikke er væsentlige smittespredere, ligesom de også typisk 
rammes mildere af sygdommen. Man betragter patienter som smit-
tefri 48 timer efter, at symptomerne på sygdommen er væk. Det 
gælder uanset sygdomsforløb, og om patienten er mistænkt eller 
bekræftet smittet. 
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Mange apoteker har haft 

flere kunder, mens andre 

har oplevet markante fald i 

de første uger af krisen. Til 

trods for intern omforde-

ling, er sektoren dog, ifølge 

cheføkonom i Apotekerfor-

eningen, mindre hårdt ramt 

end mange andre brancher.

Tekst: Trine Ganer

Bymidter, centre og togstati-
oner ligger i disse uger øde 

hen. Danskerne har forstået myn-
dighedernes budskab: De holder 
sig hjemme. Det har store konse-
kvenser for detailhandlen, og selv 
om apotekerne langt fra er dem, 
der er hårdest ramt, betyder kri-
sen lige nu store fald i omsætnin-
gen hos mange af de apoteker, 
der ligger i bymidter, ved trafik-
knudepunkter og i centre.

En af dem, som mærker, at 
Danmark er gået i stå, er Bent 
Hougaard i Aarhus. Hans apotek 
ligger på Banegårdspladsen, og 
her er ”usædvanligt stille” i disse 
dage.

”Vi har normalt mange pendlere 
og ældre, der kommer med bus-
sen for at hente deres medicin. 
De bliver hjemme nu, så vi har 
markant færre kunder end nor-
malt. Og mange af dem, der kom-
mer, kan vi ikke hjælpe, fordi de 
efterspørger håndsprit og beskyt-
telsesmasker,” siger Bent Hou-
gaard.

Han forventer at komme ud af 

året med skindet på næsen, men 
med en dårligere omsætning end 
normalt. Alligevel klager han ik-
ke.

”Der er mange andre brancher, 
der er hårdere ramt. Mange må 
lukke forretningen. Det kommer 
ikke til at ske for mig, men det 
bliver sikkert et år, hvor der ikke 
bliver meget at råbe hurra for,” 
siger Bent Hougaard.

Ikke et øje

En anden apoteker, som lige nu 
mister kunder, er Jesper Gulev 
Larsen. På både Steno Apotek på 
Vesterbrogade i København og på 
hans filial på Hovedbanegården 
bliver mange af kunderne lige nu 
væk. 

”Vi har lange perioder, hvor der 
ikke er et øje i butikken. Og ga-
den er fuldstændig øde. Jeg har 
normalt mange kunder, som ar-
bejder herinde. De bliver hjemme 
i forstæderne,” siger Jesper Gulev 
Larsen.

Han er bekymret ved udsigten 
til, at nedlukningen fortsætter.

”Jeg taber lige nu omsætning 
og har stadig alle udgifterne. Min 
travleste tid plejer at være om 

COVID-19:

Nogle apoteker 
rammes på økonomien

Folk holder sig 
væk fra centeret. Der 
er jo ikke rigtig noget 
her at komme efter. 
Der er kun os, og hvis 
de skal på apoteket, 
gør de det et andet 
sted.”
LINE AARØE RASMUSSEN, 
APOTEKER KOLDING LØVE APOTEK

”

>
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Kilde: Tallene er baseret på opgørelser over, 

hvor mange kunder der har trukket nummer på 

landets apoteker i perioden fra 9. til 17. marts, 

sammenlignet med gennemsnittet i ugerne 2-8. 

Kundeflow på apotekerne i krisens første uger

58%

10%
80%

Den 12. marts, som var den dag nedluk-
ningen begyndte, havde apotekerne sam-
let set 58% flere kunder end normalt.

af apotekerne havde nedgang i antallet af 
kunder i krisens første uger.

Knap 80 % havde en stigning i antallet af 
kunder på mere end 10 %.

21
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foråret, og om sommeren lever 
jeg i høj grad af turisterne. 
Spørgsmålet er, om de kommer i 
år,” siger han.

Centerapoteker ramt

Også de apoteker, der ligger i bu-
tikscentre, har over en bred kam 
mærket markant nedgang i antal-
let af kunder, siden regeringen 
besluttede at lukke butikscentre 
ned med undtagelse af fødevare-
butikker og apoteker.

En af dem, der er ramt, er apo-
teker Line Aarøe Rasmussen fra 
Kolding. På hendes filial i Kol-
ding Storcenter har hun færre 
end halvt så mange kunder, end 
hun plejer.

”Vi mærkede det fra dag 1. Folk 
holder sig væk fra centeret. Der 
er jo ikke rigtig noget her at kom-
me efter. Der er kun os, og hvis 
de skal på apoteket, gør de det et 
andet sted,” siger Line Aarøe Ras-
mussen. 

Den travlhed, hun har oplevet 
på sine andre enheder, er ved at 
stilne af. Hun har ikke overblik-
ket nu men forventer, at det 
kommer til at koste. Alligevel er 
hun ikke bekymret.

”Det ligger ikke til mig. Lige nu 
fokuserer jeg på at holde humø-
ret oppe og hjulene i gang. Men 
det er da klart, at huslejen er der 
jo stadig, og vi har netop fået at 
vide, at der ikke kommer nogen 
reduktion i den,” siger Line Aarøe 
Rasmussen, der ud over at have 
reduceret åbningstiden på center-
apoteket, kigger på skemaer for at 

se på mulighederne for at afvikle 
afspadsering og ferie i den kom-
mende tid.

Sektoren er bedre stillet

For en del apotekere har man dog 
vundet det tabte på én filial i 
kraft af en højere omsætning på 
en anden. Det gælder blandt an-
det Mikkel Rostgaard Jørgensen, 

der har måttet lukke sin filial i 
Københavns Lufthavn. Til gen-
gæld har han især i krisens første 
uger haft mange flere kunder på 
sit hovedapotek i Kastrup.

”Det er klart, at jeg er ramt af at 
måtte lukke mit apotek i lufthav-
nen, men til gengæld har jeg haft 
lynende travlt på Kastrup Apotek. 
Vi har virkelig mærket, at folk li-
ge har skullet være sikre på, at de 
har den medicin, de har brug for 
til den kommende tid,” siger 
Mikkel Rostgaard Jørgensen, der 
dog allerede kan se, at det flader 
ud – en tendens han forventer 
fortsætter i de kommende uger.

Og selv om apotekerne altså 
mærker, at kunderne flytter sig 
mellem enhederne, er sektoren 
som helhed væsentlig bedre stil-
let end mange andre brancher, 
understreger cheføkonom i Apo-
tekerforeningen Flemming Rand-
løv.

”Apotekerne er blandt de få bu-
tikker, der faktisk får lov at holde 
åbent lige nu. Og så er sektoren 
uanset omsætningsudviklingen 
garanteret et bestemt dæknings-
bidrag i kraft af bruttoavanceafta-
len. Det er jo en aftaleform, som 
vi ikke synes passer til den friere 
etableringsadgang, som der har 
været siden 2015, men i den nu-
værende situation har den oplag-
te styrker. Under alle omstændig-
heder oplever apotekerne lige nu, 
at der sker en omfordeling af ind-
tjening i mellem apotekerne,” si-
ger Flemming Randløv. n

Det er klart, at 
jeg er ramt af at måtte 
lukke mit apotek i 
lufthavnen, men til 
gengæld har jeg haft 
lynende travlt på 
Kastrup Apotek.”
MIKKEL ROSTGAARD JØRGENSEN, 
APOTEKER, KASTRUP APOTEK

”
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Få seneste nyt om COVID- 19!

Medlemsnettet opdateres løbende med 
nyeste informationer om COVID-19. 

Du kan abonnere på nyheder  

om COVID-19, så du hele 

tiden er opdateret på det 

seneste nye.

Tjek for 

opdateringer flere 

gange dagligt!

Find blandt andet:

•  FAQ om personalejura           
samt om drift og forsikring

•  Materialer fra foreningen 

•  Materialer fra myndighederne

•  Morgenmødematerialer

Og meget mere.



FARMACI 04 | APRIL 2020 | REPORTAGE 24

Rekordmange borgere skal 

have bragt medicin ud lige 

nu, og det betyder ekstra 

travlhed for apotekets bude. 

Et af dem er Kirsten Olsen 

fra Korsør Apotek. Kom 

med hende på arbejde midt 

i en COVID-19-tid. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Foto: Korsør Apotek

 Man kan komme i utrolig 
god form af det her job. 
Vi apoteksbude behøver 

ikke gå i fitness,” griner Kirsten 
Olsen, mens hun slæber endnu 
en fuld kasse med medicin ud til 
den hvide Toyota Yaris Hybrid. 
Hun er på vej ud på dagens første 
tur. Kirsten Olsen leverer medicin 
fra Korsør Apotek til borgere, ple-
jehjem, bosteder, læger, tandlæ-
ger og brugsen i Svenstrup. Og 
hun kan i den grad mærke, at 
COVID-19-situationen har skruet 
op for tempoet.

”Der er pivtravlt! Vi kører man-
ge flere timer om dagen end nor-
malt – og ud til steder, hvor vi ik-
ke plejer at komme. Der er man-

ge i karantæne, som har brug for 
at få leveret deres medicin. De 
sidste to dage har jeg haft 11 ti-
mers arbejdsdage,” fortæller hun.

Tæt på borgerne

Kirsten Olsen finder budpungen 
frem, mappen med oversigterne 
over rute og leverancer samt et 
nøglebundt. Så sætter hun sig ind 
i bilen. 

”Der er mange borgere, som ik-
ke selv kan komme til døren, for-
di de sidder i kørestol eller ligger i 
sengen. Dem kalder vi nøglekun-
der – fordi vi selv skal låse os ind 
hos dem. Man får set nogle hjem 
som apoteksbud.”

Hun har været på apoteket i tre 
år nu. Tidligere har hun blandt 
andet været postbud, så det er ik-
ke uvant for hende at køre rundt 
til folks hjem. Og det er netop 
kontakten med borgerne, Kirsten 
Olsen sætter størst pris på i sit ar-
bejde. 

”Det er fantastisk at komme ud 
til folk. De bliver så utrolig tak-
nemmelige, når man afleverer de-
res medicin. Det er næsten, som 
om de har glemt, at de har betalt 
mig for at komme,” siger hun. 

”Man skal tæt på folk – men  
det går jo bare ikke lige nu”

Med apoteksbudet på arbejde: 

PAKKEORDEN. Man er 
nødt til at have styr på, hvad 

der er i kasserne. Derfor 
pakker Kirsten Olsen helst 

sine kasser selv. 
>

KIRSTEN OLSEN, BUD,  
KORSØR APOTEK

Der er pivtravlt! 
Vi kører mange flere 
timer om dagen end 
normalt – og ud til 
steder, hvor vi ikke 
plejer at komme. Der 
er mange i karantæ-
ne, som har brug for 
at få leveret deres 
medicin. De sidste to 
dage har jeg haft 11 
timers arbejdsdage.”

”
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”Man skal tæt på folk – men  
det går jo bare ikke lige nu”
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AFGANG. Kirsten Olsen har ekstra travlt i øjeblikket, hvor 
mange borgere isolerer sig i deres hjem pga. COVID-19 og 
derfor har brug for at få bragt medicin ud.  

Mennesker og tid

Et af de første stop på Kirsten Ol-
sens rute er en samling beskytte-
de boliger for ældre. Her kommer 
hun et par gange om ugen, men 
normalt bliver kassen med medi-
cin leveret til fælleshuset. Nu er 
det lukket på grund af smittefare, 
så i dag skal buddet rundt til hver 
enkelt bolig. Det tager selvfølge-
lig ekstra tid. 

”Jeg kan godt mærke, at jeg har 
mere travlt end normalt. Jeg har 
ikke tid til at hyggesnakke,” siger 
hun. 

Indimellem vinder medmenne-
skeligheden dog over den tætpak-
kede tidsplan. 

”Den anden dag kom jeg ud til 
en ældre mand, som lige havde 
fået en iltmaske. Han var virkelig 
bange, han rystede over hele 

kroppen. Hans familie var i ka-
rantæne, så han var helt alene. 
Og der var sket en misforståelse 
mellem lægen og apoteket, som 
havde gjort ham forvirret over 
sin behandling. Der trodsede jeg 
travlheden og fik ringet til apote-
ket, så vi kunne få opklaret sa-
gen. Og jeg blev også lige fem mi-
nutter ekstra og fik talt ham til 
ro.”
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TÆTPAKKET. 
Bilen er fuld af 
medicin, der 
bl.a. skal ud til 
borgere, pleje-
hjem, bosteder 
og brugsen.

Et grænseoverskridende 
job 

Selv om apoteksbuddet holder af 
kontakten med borgerne, er det 
samtidig den største udfordring i 
øjeblikket. Kirsten Olsen fortæl-
ler, at nogle borgere har svært 
ved at forstå, at hun holder af-
stand. 

”Mange siger ’kom dog ind og 
sæt dig – jeg smitter ikke’. Det er 
ret grænseoverskridende. Jeg har 
altid haft det sådan, at man skal 
tæt på folk. Men det går jo bare 
ikke lige nu.” 

I nogle tilfælde oplever hun og-
så, at afstand simpelthen ikke er 
en mulighed. Mange af de ældre 
har eksempelvis svært ved at hol-
de balancen, når de står i døren.

”Det er en svær balancegang. 
For jeg kan jo ikke bare lade være 
med at hjælpe. Selvfølgelig har 
jeg handsker på, og jeg prøver og-
så at vende hovedet væk. Men 
jeg kommer jo stadig for tæt på,” 
siger hun. 

Kirsten Olsen tager også stadig 
imod kontanter, selvom det øger 

KIRSTEN OLSEN, BUD,  
KORSØR APOTEK

Mange siger 

’kom dog ind og sæt 

dig – jeg smitter ikke’. 

Det er ret grænseover-

skridende. Jeg har 

altid haft det sådan, 

at man skal tæt på 

folk. Men det går jo 

bare ikke lige nu.”

” tomme, med undtagelse af nogle 
enkelte hvor modtageren ikke var 
hjemme. Toyotaen triller hjem-
mevant ind på parkeringspladsen 
i Korsør. 

Kirsten Olsen tager engangs-
handskerne af, da hun stiger ud. 
Hun hiver en lille flaske med des-
inficerende gel frem fra tasken, 
som hun gnider rundt i hænder-
ne, inden hun går ind på apote-
ket. Hun tager bestemt sine for-
holdsregler på jobbet. Alligevel er 
hun bevidst om, at hun er i en 
udsat position som apoteksbud. 
Derfor holder hun afstand til sin 
egen familie – især hendes datter, 
som er gravid. 

”Hvis vi snakker sammen, står 
vi et par meter fra hinanden ude 
i gården. Så det har da nogle kon-
sekvenser for mig personligt, at 
jeg har det her job. Men det kan 
ikke være anderledes lige nu, for 
folk skal jo have deres medicin,” 
slutter hun. n

Stigning i forsendelser 
Apotekerne oplever i øjeblikket en stor stigning i antallet 
af medicinudbringninger. På Korsør Apotek havde de sidst i 
uge 12 dobbelt så mange forsendelser til privatpersoner 
som normalt, fortæller apoteker Peder Harboe. 

Også på Frederikssund Apotek har budene fået mere 
travlt. Apoteker Lise Larsen anslår, at apoteket har 30-40 
% flere forsendelser end normalt. Der er desuden flere 
kunder, der beder apoteket sætte varerne på dørtrinnet, da 
de enten ikke må eller ønsker at have kontakt med andre. 

smitterisikoen. For som hun si-
ger, er det nødvendigt, fordi 
mange af de ældre ikke kan klare 
betalingen på andre måder. Så-
dan er der mange ting, hvor man 
må veje smitterisikoen op imod 
nødvendighederne i jobbet. 

Personlige konsekvenser

Dagens tur er ved at være slut. De 
fleste medicinkasser bag i bilen er 
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Medieklip fra COVID-19-krisen

 
19. marts 2020

”Vi skal alle sammen gøre noget for 

ikke at smitte andre. Det er især vig-

tigt på apoteket, da det skal holde 

åbent. Vi er derfor afhængige af, at 

det ikke er for mange på apotekerne, 

der bliver syge,” siger Helle Jacobsga-

ard, sundhedsfaglig chefkonsulent 

hos Danmarks Apotekerforening.” 
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BT, 

19. marts 2020

”32-årige Helen Christine Lohmann, 

der er farmaceut på et apotek i ho-

vedstadsområdet, oplever nemlig 

kunder, der i disse dage ikke tager 

det nødvendige hensyn, når de 

handler på apoteket. Derfor skrev 

hun mandag et opslag på Facebook, 

hvor hun opfordrede folk til at tæn-

ke sig om og ikke bare være ligeglade 

med smittefaren, selv om der måske 

ikke er tydelige symptomer på smit-

ten. Et opslag, der i skrivende stund 

er delt mere end 12.000 gange.”

 
16. marts 2020
Apotekerforeningen vil ikke udstede 
en bred advarsel mod, at ældre går 
på apoteket.
   ”Men det kan bestemt være en god 
idé, hvis man kan få andre til at hen-
te medicin og andre daglige fornø-
denheder for sig,” siger Anne Kahns, 
formand i Danmarks Apotekerfor-
ening.” 

 
19. marts 2020

”Mens Danmark i stigende grad luk-

ker ned for at reducere smitterisiko-

en med covid-19, er apotekerne fort-

sat åbne – også selvom de ligger i et 

indkøbscenter, stormagasin eller bu-

tiksarkade, der er blevet bedt om at 

lukke fra i dag.”

DR1                          TV Avisen, 
20. marts 2020
”De ansatte må passe deres job på Bruuns Apotek i Aarhus. ”Det er utrolig vigtigt, at vi altid er her til at udlevere medicin. Det er jo også en kritisk funktion,” siger apoteker Lene Hurup Kristoffersen. Men med kun-derne følger også smitterisiko. […] Derfor har apotekeren nu valgt at sætte plexiglasruder op foran kasser-ne. Det samme gør man på mange apoteker rundt om i landet.”

                        .dk,        
13. marts 2020 
”Apoteker er begyndt at melde om hamstring, selvom der er medicin nok til alle. Der er ikke problemer med forsyningen af medicin på lan-dets apoteker. Men der er nogle, der er begyndt at hamstre. Og det skal man ikke. Sådan lyder det fra sund-hedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde. ”Per dags dato sætter vi en stopper for den begyn-dende hamstring af medicin på vores apoteker. Der er medicin nok til at dække alles behov i Danmark.””
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Navnestof  

Apoteksudnævnelser

Lisbeth Roslund Nielsen, apoteker på 
Esbjerg Krone Apotek, har fået bevilling til at drive 
Horsens Svane Apotek.

Bilal Habes Sadeg Marashdeh, apoteker på 
Frederiksberg Apoteket Godthåb, har den 
4. marts 2020 fået bevilling til også at drive 
København Vaisenhus Apotek.

Apoteksovertagelse

København Kongelig Hof Apotek: Sam Medhat 
Salah overtager apoteket den 1. april 2020.

Nye filialer

Vejle St. Thomas Apotek åbnede pr. 26. marts 2020 
ny filial med navnet Bramdrupdam Apotek.

Næstved Svane Apotek åbnede pr. 9. marts 2020 
ny filial med navnet Kvægtorvets Apotek. 

Ny adresse

Viborg Løve Apotek flyttede pr. 23. marts 2020. 
Den nye adresse er Sct. Mathias Gade 66 st., 
8800 Viborg. 

Fødselsdage 

50 år

4. april 2020: Mahboubeh Dadkhah Tehrani, 
Lyngby Løve Apotek 

60 år

21. april 2020: Aslan Asghari, København Grøndal 
og Vanløse Løve Apotek

1. maj 2020: Marianne Lillebro Hansen, 
Høng Apotek

70 år

12. april 2020: Danji V.M. Bhanderi, 
Uldum Apotek
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Generalforsamling i Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab
Fredag den 15. maj 2020  kl. 10.30 afholdes der Generalforsamling i Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab. 

Generalforsamlingen afholdes i Danmarks Apotekerforenings lokaler, Bredgade 54, København K.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Beslutning om decharge for bestyrelsen.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

8. Valg af to revisorer og en suppleant for disse.

9. Behandling af forslag.

10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 

skal indsendes til formanden, 

Apoteker Poul Nissen, 

Apoteket Trianglen, 

Ndr. Frihavnsgade 3, 

2100 København Ø, 

inden den 14. april 2020. 

Apotekerne bliver i øjeblikket 
kontaktet af flere kommuner, der 
er interesserede i at sætte borgere 
på dosispakket medicin. Dels vil 
man forebygge smittespredning 
ved at mindske kontakten mel-
lem sundhedspersonale og borge-
re, dels arbejder man, som i re-
sten af sundhedssektoren, på høj-
tryk på at frigøre ressourcer, så 
man er rustet til den kommende 
tid, hvor flere forventes at blive 
syge af COVID-19.

”Mange ældre og svækkede 
borgere får hjælp til medicin-
håndteringen og har derfor ofte 
kontakt til forskelligt plejeperso-
nale. Det øger risikoen for smitte 
med COVID-19. Derudover har 
kommunerne et akut behov for 
at frigive ressourcer til brug for 
andre plejemæssige opgaver hos 
borgerne,” siger sundhedsfaglig 

direktør i Apotekerforeningen, 
Birthe Søndergaard.

Apoteket må højst udlevere do-
sisdispenserede lægemidler til to 
ugers forbrug ad gangen. Og så-
dan er det stadig. På grund af den 
ekstraordinære situation har Læ-

gemiddelstyrelsen dog for nylig 
givet tilladelse til, at apotekerne 
lige nu kan udlevere dosisdispen-
serede lægemidler til fire ugers 
forbrug. Det er dog stadig noget, 
der skal efterspørges af kommu-
nerne.          TGA

COVID-19: 

Kommunerne efterspørger dosis
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Dit barn kan sagtens 
bekæmpe de fleste 
infektioner selv

Godt vi har apoteket
Vidste du, at de fleste børneinfektioner ikke kræver antibiotika? 
Med den rette pleje går det meste over af sig selv. 
Apoteket kan give gode råd til behandling og lindring af 
almindelige infektioner hos børn.

Du kan også se mere på apoteket.dk/bornoginfektioner


