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Lunten er lige nu kort hos 

nogle kunder, og det presser 

apotekspersonalet, oplever 

flere apotekere.

Tekst: Merete Wagner Hoffmann  

og Trine Ganer

 

Det er din skyld, at jeg nu 
dør af corona!” Den anklage har 
medarbejderne på Haslev Apotek 
måttet lægge øre til mere end én 
gang i de sidste uger, når de end-
nu engang har måttet melde alt 
udsolgt af håndsprit og andre 
værnemidler. 

Andre kunder har haft svært 
ved at acceptere begrænsninger-
ne, der skal forhindre hamstring 
af medicin. De har haft en opfat-
telse af, at det er noget, som apo-
teket har fundet på, og det har 
flere ikke tøvet med at fortælle 
personalet i skrappe vendinger.

Endelig er der de kunder, som 
ikke overholder reglerne om, at 
der kun må opholde sig et vist 
antal kunder inde på apoteket ad 
gangen, og at man skal holde en 
god sikkerhedsafstand. Apoteker 
Vivian Wederking Zederkof og 
hendes medarbejdere på Haslev 
Apotek har ligefrem oplevet, at 
kunder blev aggressive og fornær-
mede, hvis man har bedt dem 
om at træde lidt tilbage. Reaktio-
nen har været: ”Tror du måske, 
jeg har corona?”.

Det kan, ifølge Haslev-apoteke-
ren, være en hård omgang for 
apotekspersonalet, når kunder 

ind i mellem lader deres angst, 
usikkerhed og frustrationer gå ud 
over personen på den anden side 
af skranken.

  Hun peger på, at mange med-
arbejdere også personligt er un-
der pres i en tid med generel 
usikkerhed, børn, der er hjem-
sendt fra skole, og et stort ar-
bejdspres, som især prægede den 
første tid efter nedlukningen af 
landet. ”Derfor er der ekstra be-
hov for, at man som leder har fo-
kus på medarbejderne og er parat 

til for eksempel at give en ekstra 
fridag, hvis det er det, der skal til 
for at få det hele til at hænge 
sammen.”

Gør bare vores arbejde

Billedet er det samme på Trine 
Frosts apoteker i Nykøbing Sjæl-
land og Holbæk. Her opfører 
mange kunder sig også anderle-
des, end de plejer.

”Tålmodigheden er mindre. 
Generelt opfører de fleste sig hel-
digvis ordentligt, men især i for-
bindelse med de lovændringer, 
der løbende er kommet på det se-
neste, oplever vi at skulle stå og 
forsvare os. Og vi gør jo sådan set 
bare vores arbejde. Det tærer på 
medarbejderne,” siger Trine Frost.  

Den manglende mulighed for 
fortrolighed med kunderne er en 
anden konsekvens af den aktuelle 
situation, som påvirker arbejds-
miljøet negativt, oplever Trine 
Frost.

”Jeg har nogle meget dygtige 
medarbejdere, som sætter en ære 
i at rådgive kunderne. Det er 
svært at skabe et fortroligt rum, 
når man er adskilt af plexiglas, og 
der skal holdes afstand. Det ople-
ver medarbejderne som frustre-
rende,” siger Trine Frost.

For at skåne den enkelte, er der 
skruet op for rotationen, så man 
ikke står så længe i skranken ad 
gangen, som man plejer. Og så 
får alle luft på de daglige morgen-
møder.

”Hvor vi normalt bruger mor-
genmøderne på at tale om alt 
muligt, for eksempel kampagner, 
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bliver de nu brugt på at gennem-
gå de seneste lovændringer og ik-
ke mindst til at dele oplevelser og 
frustrationer. Vi er gode til at 
snakke sammen i forvejen, og det 
er der ekstra meget brug for nu,” 
siger Trine Frost.

Morgenbriefing 
med debriefing

Og en daglig morgenbriefing er 
en rigtig god idé lige nu, hvor 
medarbejderne føler sig pressede. 
Det siger Anna Mathiasen, der er 
vicedirektør i Crecea. Her har 
man i 30 år rådgivet apotekerne 
om arbejdsmiljø og trivsel.

På en morgenbriefing kan med-
arbejderne, ifølge Anna Mathia-
sen, samle op på gårsdagens 
hændelser, hvis der har været 
ubehagelige episoder. 

”Lad medarbejderne fortælle, 
hvad der har udfordret deres 
grænser. Og drøft, hvad medar-
bejderne gjorde i situationen, og 
hvordan de kan støtte op om 
hinanden.

Det er vigtigt at få sat ord på. 
Og det er vigtigt, at man ved, at 

man har kollegerne med sig, når 
der opstår problemer,” siger hun.

Derudover er det vigtigt, at 
man som leder er klar til at gribe 
medarbejderne i den konkrete si-
tuation, hvor en medarbejder 
bryder sammen af presset.

”Medarbejderen skal føle sig 
hørt og set med sine problemer, 
og vedkommendes oplevelser 
skal tages alvorligt. I sådanne si-
tuationer skal man som leder 
holde ud, holde af og holde 
mund og lade medarbejderen for-
tælle. Det må ikke forties – det 
skal ud. Medarbejderen må ikke 
tage det med hjem,” siger Anna 
Mathiasen. Hun tilføjer, at man 
skal huske at følge op i tiden efter 
for at høre, hvordan personen 
har det, og om der er noget, man 
kan gøre.

I sådanne situa-
tioner skal man som 
leder holde ud, hol-
de af og holde mund 
og lade medarbejde-
ren fortælle.”
ANNA MATHIASEN, 
VICEDIREKTØR, CRECEA
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Corona sætter 
alt på spidsen

Anna Mathiasen er ikke overra-
sket over at høre, at det hele bli-
ver sat lidt ekstra på spidsen ude 
på apotekerne i øjeblikket. 

”Apotekets personale vant til at 
tackle frustrerede og vrede kun-
der. Men det føles ekstra urime-
ligt at blive skældt ud og beskyldt 
for alt muligt, når man selv er i 
en presset situation og føler sig 
udsat i sin position som sund-
hedssektorens frontpersonale. 
Derfor bliver mange ekstra påvir-
ket af situationen.” 

Hun opfordrer til, at man har 
helt klare instrukser omkring, 
hvordan man håndterer den eks-
traordinære situation på apote-
ket. Der må ikke være tvivl om, 
hvor hyppigt man for eksempel 
skal spritte af, og hvad man siger 
til kunderne i en konkret situati-
on. 

”Det vil skabe yderligere usik-
kerhed, og det er ikke, hvad i for-
vejen usikre medarbejdere har 
brug for nu. Det er apotekerens 
ansvar at sikre et godt og trygt ar-
bejdsmiljø, og man skal gøre alt, 
hvad man kan, for at beskytte 
medarbejderne. Det kan jeg også 
se, at mange apoteker har gjort – 
blandt andet ved at opsætte ple-
xiglasskærme, som giver en større 
tryghed i hverdagen.” n
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