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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).

>
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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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