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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. 
>
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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 
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Mange siger 

’kom dog ind og sæt 

dig – jeg smitter ikke’. 
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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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