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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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I frontlinjen

Genåbningen af samfundet er langsomt i gang. Efter mere end en måneds nedluk-
ning er det med længsel ventet. Men det står samtidig klart, at den hverdag, som vi 
tog for givet før COVID-19 ramte, ikke kommer tilbage foreløbig – om nogensinde. 
Det gælder også på apoteket. Som varetagere af en samfundskritisk funktion har vi 
holdt åbent hele vejen i gennem. Men det har langt fra betydet ”business as usual”. 

Vi og vores medarbejdere har været dybt berørt af et samfund i undtagelsestilstand 
og på nødblus. Vi har som alle andre levet med konsekvenserne af nedlukkede skoler 
og institutioner, udskudte operationer og pårørende – eller måske os selv – i særlige 
risikogrupper med bekymringer og forholdsregler til følge. En del vil hænge ved en 
tid endnu – trods kontrolleret genåbning, som statsministeren kalder det.

Det samme gælder mange af de foranstaltninger, som vi på apotekerne har måttet 
indføre i den seneste tid. For ikke at sætte den grønne smittekurve over styr, må vi 
fortsat stå sammen om at holde afstand. Også på apotekerne.

Situationen har krævet ekstremt meget af os og af vores medarbejdere. Vi har været 
udfordrede på vores omstillingsparathed i en grad, som vi end ikke i vores vildeste 
fantasi havde kunnet forestille os for bare få måneder siden. 

Og selv om de fleste borgere har udvist imødekommenhed og forståelse, 
har vi også, som man kan læse i artiklen på side 18, måttet håndtere vre-
de og frustrerede borgere, der har haft svært ved at forstå og acceptere 
begrænsninger i medicinudlevering, krav om afstand og andre af de sær-
lige forhold, som er gældende lige nu. 

Men det er som bekendt under pres, at man viser, hvad man er gjort af. 
Og her tør jeg godt sige uden forbehold: Godt gået! Mens den ene nye 
retningslinje fra myndighederne har afløst den anden, har medarbejder-
ne på apotekerne hver dag udleveret medicin til borgerne under trygge 
og sundhedsmæssigt forsvarlige forhold. Vi har sammen med social- og 
sundhedshjælpere, sygeplejersker, læger og resten af sundhedsvæsenet været en del 
af den frontlinje, der har skabt sikkerhed og tryghed i denne helt ekstraordinære situ-
ation. 

Og i frontlinjen bliver vi ved med at være. Også når hverdagen i den kommende tid 
forhåbentlig langsomt vender tilbage. 

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

Situationen 

har krævet 

ekstremt meget 

af os og vores 

medarbejdere”

”
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 Efter at statsministeren den 11. 
marts meddelte, at store dele 

af landet skulle lukkes ned, ople-
vede mange apoteker et stort ind-
ryk af kunder. De kom især for at 
hente receptmedicin og 
håndsprit. Et af de steder var Hol-
stebro Løveapotek, hvor Birgitte 
Nørskov Pedersen er apoteker.

”De første tre dage efter ned-
lukningen havde vi forrygende 
travlt. Kunderne havde fokus på, 
at de skulle have deres medicin 
og ikke andet. Midt på måneden 
havde vi en periode næsten helt 
uden mærkevaresalg. Udover 
håndsprit naturligvis, når vi en 
sjælden gang imellem havde det 
på lager,” fortæller hun.

Siden da har tingene efterhån-
den stabiliseret sig. Kundeflowet 
er blevet mindre, og folk begyn-
der så småt igen at købe cremer 
og andre frihandelsvarer. Derud-

over har Birgitte Nørskov Peder-
sen bemærket, at folk køber stør-
re ind end normalt.

”Folk samler sammen for flere 
mennesker – så skal de måske ha-
ve medicin med til naboen og de-
res gamle far. Så selvom der er 
færre kunder end normalt, så kø-
ber den enkelte mere,” siger apo-
tekeren.  

Det store kundeboom i begyn-
delsen af nedlukningsperioden 
mærkede de også på Tårnby Apo-
tek. 

”I begyndelsen blev vi bestor-
met. Nu er vi ved at være tilbage 
på normalt niveau,” siger apote-
ker Peer Nørkjær. 

Pæn fremgang

Set under ét har apotekerne haft 
en pæn fremgang i omsætningen 
i marts af frihandelsvarer på 27,5 
procent i forhold til samme må-
ned sidste år, forklarer økono-
misk chefkonsulent i Apoteker-
foreningen Flemming Randløv.

”Det er historisk højt – også 
hvis man ser bort fra omsætnin-
gen via de to online-apoteker. 
Dette er dog tal for hele marts 
måned, og der kan være en me-
get stor forskel på omsætningen i 

starten og i slutningen af måne-
den, som vi ikke kan se af de data 
vi har til rådighed nu,” siger han. 

Udviklingen i marts er dog 
skævt fordelt i forhold til norma-
len. Apoteker i butikscentre eller 
nær trafikknudepunkter, der nor-
malt oplever en høj omsætning, 
oplever stagnation eller tilbage-
gang i øjeblikket, fordi kunderne 
ikke færdes som normalt. Andre 
apoteker, herunder de to onlinea-
poteker, oplever til gengæld stor 
fremgang.

Kundernes nye adfærd – 
under og efter COVID-19

COVID-19-situationen har ændret hverdagen på apoteket, ikke mindst den måde borgerne 
handler på. Farmaci har talt med en række apotekere om, hvordan de har oplevet kundernes 
adfærd, hvad de har gjort for at imødekomme de nye behov, og hvilke tanker de gør sig om de 
langsigtede konsekvenser af situationen. Vi dykker ned i fem tendenser.

#1 
Kundeboom og 
kortvarigt fald i 
mærkevaresalg 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt
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 En af de store tendenser i øje-
blikket – ikke kun i apoteks-

sektoren – er øget handel på net-
tet. Ifølge Bruno Christensen, der 
er forfatter og rådgiver inden for 
detailhandlen med over 50 års er-
faring, stod nethandel inden CO-
VID-19 for 10-12 % af al detail-
handel i Danmark. I dag er tallet 
markant højere. 

”Lige nu ser vi en stor stigning, 
fordi folk er angst for smitte, og 
myndighederne opfordrer til at 
blive hjemme,” fortæller Bruno 
Christensen. 

Stigningen i nethandel afspejler 
sig i høj grad også på apotekerne. 
Det mærker de blandt andet på 
Lyngby Svane Apotek, hvor Niels 
Kristensen er apoteker og ansvar-
lig for nethandlen for hele ind-
købskæden Apotekeren. Han for-
tæller, at udviklingen siden ned-
lukningen har været meget vold-
som. 

”Vi har fået noget, der ligner en 
tidobling af ordrer. Da det toppe-
de, havde vi samme antal pakker 
per dag, som vi normalt har per 
måned,” siger apotekeren.

Og det er især salget af recept-
medicin, der er eksploderet.  

”Vi har haft væsentligt flere re-
ceptordrer end tidligere. Før solg-
te vi primært mærkevarer og 
håndkøbslægemidler online. Nu 
har det i perioder været næsten 
50/50 med receptmedicin,” for-
tæller Niels Kristensen.  

Den store tilgang af kunder gæl-
der også landets rendyrkede on-
lineapoteker, eksempelvis på We-
bapoteket, hvor de har arbejdet i 
døgndrift siden den 11. marts. 

”Det stak helt af, da landet luk-
kede ned – der var vi oppe på en 
fem-seksdobling af kunder i for-
hold til normalt. Det er helt vildt. 
Vi kæmper for at udnytte fagper-
sonalet optimalt, for det er jo ik-
ke let at opruste med farmaceuter 
og farmakonomer så hurtigt, som 
det har været nødvendigt,” for-
tæller apoteker Trine Persson. 

Markant stigning

På Webapoteket har de også ople-
vet en markant stigning i recep-
tordrer. Faktisk så markant, at de 
har været nødt til at sætte be-
grænsninger på antallet for at 
kunne følge med. 

”Der er ikke noget værre for et 
apotekerhjerte, end når folk må 
gå forgæves. Derfor har vi også 
henvist mange kunder til de fysi-
ske apoteker, hvor mange også 
har gode løsninger i form af ud-
bringning osv. Og så mander vi 
op i øjeblikket, så vi kan klare 
den øgede efterspørgsel,” siger 
Trine Persson. 

Apotekeren forventer nemlig 
ikke, at kunderne forlader webbu-
tikken lige foreløbig. Trine Pers-
son regner med, at COVID-19-si-

tuationen vil skubbe til balancen 
mellem online og fysisk salg på 
apoteket – også på længere sigt. 

”Jeg tror, at udviklingen var 
kommet uanset hvad, men coro-
naen har nok skubbet på. Det er 
jo svært at spå om fremtiden, 
men vi ruster os i hvert fald til, at 
det fortsætter,” siger hun. 

Niels Kristensen er enig i, at 
nethandlen vil stige i fremtiden. 

”Jeg tror bestemt, vi kommer til 
at se et fald igen i forhold til be-
gyndelsen af krisen. Hamstrings-
tiden er ovre. Men jeg håber og 
tror på, at flere kunder har fundet 
ud af, at det er godt og sikkert at 
handle medicin på nettet. Jeg er 
ret overbevist om, at vi kommer 
tilbage på et væsentligt højere ni-
veau, end hvor vi startede,” siger 
apotekeren fra Lyngby.

Vil falde tilbage

Dette fremtidsscenarie stemmer 
overens med det, retailekspert 
Bruno Christsensen skitserer for 
detailhandlen generelt. 

”På kort sigt forventer jeg, at 
netbutikkerne vil fastholde en del 
af de nye kunder. På længere sigt 
vil nethandlen falde tilbage igen 
– men til en højere andel end før 
krisen. For detailhandel generelt 
vil der nok være tale om en andel 
svarende til cirka 12-15 procent,” 
anslår han. 

#2 
Eksploderet 
nethandel 
– særligt på 
receptmedicin
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 Mange apoteker oplever, at 
flere og flere kunder ønsker 

at få medicinen bragt ud til deres 
hjem. En rundspørge blandt apo-
teksansatte på Facebook peger på, 
at de fleste apoteker oplever en 
stigning på 30-40 % i forsendelser 
i forhold til normalt. En del mel-
der om stigninger på 50-60 %, 

mens enkelte oplever en fordob-
ling eller mere. På Tårnby Apotek 
har de eksempelvis oplevet dob-
belt så mange forsendelser som 
normalt, fortæller apoteker Peer 
Nørkjær.

Frederiksberg Apotek er også et 
af de steder, hvor apotekets bude 
har løbet stærkt siden 11. marts.

”Vi har oplevet en tredobling 
eller mere i udbringninger. Det er 
især de gamle, som er bange for 
at komme på apoteket. Dem er vi 
glade for at kunne hjælpe på den 
her måde,” siger apoteker Lone 
Aagaard.

Øget annoncering

Den store interesse skyldes må-
ske, at apoteket har reklameret 
med muligheden for at få bragt 
medicin ud flere steder.

”Vi har delt flyers ud til alle i 
lokalområdet, hvor vi fortæller 
borgerne om muligheden for at få 
bragt medicin til døren samt om 
vores Apomat. Vi reklamerer også 
i Frederiksbergbladet hver uge. 
Og så gør vi meget ud af fortælle 
kunderne om de forskellige mu-
ligheder, når de kommer ind på 
apoteket,” fortæller apotekeren.

Den store efterspørgsel på ud-
bringning har betydet, at apote-
ket har ansat to nye bude og sat 
en bil ind til at klare nogle af tu-
rene. Tidligere foregik al udbring-
ning nemlig på cykel. Derudover 
har de også oprustet i forsendel-
sen på apoteket for at kunne føl-
ge med. For telefonen ringer uaf-
brudt, fortæller apotekeren. Lone 
Aagaard regner med, at den øge-
de efterspørgsel på udbringning 
vil fortsætte også efter COVID-
19-krisen.

”Nu har folk fået øjnene op for, 
at det er en mulighed at få medi-
cinen bragt ud. Det tror jeg da, at 
mange vil benytte sig af i fremti-
den. Når folk ringer til os, får de 
en personlig betjening – nu bare 
over telefonen. Det får specielt de 
gamle medborgere til at føle sig 
trygge, da de fleste kender os i 
forvejen. Men også pårørende 
virker glade for ordningen, da de 
således kan sikre at deres ældre 
får den medicin de har behov 
for,” siger hun. 

#3 
Mange flere
forsendelser

UD AF HUSET. Antallet af udbringninger 
er eksploderet hos de fleste apoteker, si-
den COVID-19-krisen ramte midt i marts.
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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
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#4 
Drive-in-
medicin hitter

I BIL. Mange 
kunder vælger at 
minimere smitte- 
risikoen ved at få 
medicinen leveret 
ind af en nedrullet 
bilrude.
 

 De seneste 10 år har man kun-
net hente sin medicin på 

Tårnby Apotek uden at stige ud 
af bilen. I stedet kører man hen 
til en luge, hvor apotekspersona-
let sidder klar. 

”Man bestiller ikke på forhånd, 
man kører bare hen til lugen – li-
gesom på McDonald’s. Så bliver 
man ekspederet fra bilen,” forkla-
rer Peer Nørkjær, apoteker på 
Tårnby Apotek. 

Det er en handelsform, som 
kunderne er særdeles glade for 

under COVID-19-krisen. Peer 
Nørkjær fortæller, at de oplever 
op mod tre gange så mange kun-
der i drive-in-lugen som normalt. 

”Den er superpopulær, specielt 
om eftermiddagen. Mange, især 
ældre, er jo bekymrede i øjeblik-
ket. Så de er glade for løsningen. 
Men den bliver brugt af alle typer 
kunder,” siger apotekeren.  

Inspireret af andre

På Holstebro Løveapotek havde 
de ikke en drive-in-løsning, før 
COVID-19 brød ud. Men inspire-
ret af andre apoteker besluttede 
apoteker Birgitte Nørskov Peder-
sen at indføre muligheden på sit 
apotek.

”Jeg tænkte, at det kunne vi og-
så klare. Så fik jeg sat de praktiske 
ting omkring det op – vi har bl.a. 

fået oprettet et særskilt telefon-
nummer til drive-in-bestillinger. 
Folk ringer og bestiller deres va-
rer, og så kommer vi ud på parke-
ringspladsen og afleverer dem. 
Nogle kommer også på cykel. Be-
talingen foregår via mobilepay, så 
det hele kan ske med god af-
stand,” fortæller Birgitte Nørskov 
Pedersen. 

Drive-in-løsningen på Holste-
bro Løveapotek er ikke overrendt; 
apotekeren anslår, at 10-15 kun-
der benytter sig af muligheden 
hver dag. Men dem, der gør, ud-
trykker til gengæld stor tilfreds-
hed med at kunne hente medicin 
på denne måde.  

”Vi har for eksempel en fast 
kunde med cystisk fibrose, som 
både kan og gerne vil hente sin 
medicin selv. Men hun er natur-
ligvis i højrisiko i forhold til coro-
na, så hun er lykkelig for at kun-
ne hente sin medicin sådan her,” 
siger Birgitte Nørskov Pedersen. 

Fremtiden ikke afgjort

Fremtiden for drive-in-løsningen 
på Holstebro Løveapotek er end-
nu ikke afgjort. 

”Jeg synes jo, det giver god me-
ning at kunne servicere kunderne 
på den måde. Men vi har ikke ta-
get endeligt stilling til, om det er 
en service, vi vil beholde på læn-
gere sigt,” siger Birgitte Nørskov 
Pedersen. 

På Tårnby Apotek regner man 
til gengæld med, at den stigende 
interesse for drive-in-medicinsalg 
er kommet for at blive. 

”Helt sikkert, det vil eksplodere 
med både drive-in og e-handel. 
Folk får vaner nu, som de vil hol-
de fast i efterfølgende,” spår Peer 
Nørkjær. 

>

FOTO: Jens N
ørgaard Larsen/Ritzau Scanpix
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 På Gammel Kongevej kan bor-
gere hente deres medicin fra 

en automat – Apomaten – døgnet 
rundt. Det gør mange brug af i 
øjeblikket, hvor risikoen for smit-
te med COVID-19 er stor. 

”Apomaten bliver virkelig brugt 
flittigt i øjeblikket – vi har ople-
vet en stigning på mange hun-
drede procent. Den er jo åben 
24/7, så det er en praktisk løsning 
for folk i alle aldre, at de kan 
hente deres medicin når som 
helst. Tidligere er den næsten ik-
ke blevet brugt. Nu er der mange 
pakker i den hver eneste dag,” 
fortæller Lone Aagaard, der er 
apoteker på Gl. Kongevej Apotek. 

Også på Tårnby Apotek har de 
en Apomat. Her bliver den også 

brugt mere end normalt.
”Vi er glade for at have den i 

øjeblikket,” siger Peer Nørkjær. 
Både Lone Aagaard og Peer 

Nørkjær forventer, at den øgede 
interesse for Apomaten vil vare 
ved, også når COVID-19 er stilnet 
af. Begge har dog også oplevet 
tekniske udfordringer ved løsnin-
gen, som de sammen med it-leve-
randøren arbejder på at løse, så 
de i fremtiden kan få mere glæde 
af deres Apomat. n

#5
Gang i 
apomaten

DØGNBOKS. Apoteker 
med en apomat har oplevet 
en stigende interesse for at 
benytte den i den nuvæ-
rende situation.

Ifølge detailekspert Bruno Christensen vil tiden efter CO-
VID-19 sandsynligvis være faseopdelt, når det gælder borger-
nes forbrugsadfærd. Han anslår, at resten af 2020 vil være ken-
detegnet ved, at forbrugerne vil være afventende og nervøse 
for anden bølge af COVID-19. De fysiske butikker vil fortsat 
være forbrugernes førsteprioritet, men for eksempel butikscen-
tre vil have problemer med at tiltrække kunder. Nethandlen vil 
fastholde en del af de nye kunder, ligesom mindre fysiske ind-
købsformer som automater, drive-in og click & collect fortsat vil 
opleve fremgang pga. frygten for smitte. 

”Pludselig finder vi ud af, at sundhed er prioritet nummer et 
for os alle sammen. Vi er gået fra at være urørlige til en global ka-
tastrofe forårsaget af et lille virus, der ødelægger alt for os. Det 
efterlader os med en forskrækkelse,” siger Bruno Christensen. 

Fra 2021 og frem vil fysiske butikker og storcentre igen være 
borgernes fortrukne indkøbssteder uden nævneværdig smitte-
frygt, og nethandelen vil falde tilbage til en andel svarende til 
cirka 12 - 15% af det totale detailhandelsforbrug, vurderer   
Bruno Christensen. Han forudser desuden, at apoteket som 
indkøbssted får en ny og stærkere rolle i forbrugernes bevidst-
hed efter COVID-19. 

”Apoteket vil komme ud på den anden side af krisen i en 
styrket position, hvis man formår at fastholde de folk, der kom-
mer ind. Jeg forventer klart, at apoteket vil være et sted, hvor 
man søger tryghed. Det vil blive endnu mere afgørende for for-
brugerne at have tillid til det sted, de handler. Derfor er det også 
vigtigt, at fagligheden på apoteket bliver udstillet igen og igen. 
Det er apotekets stærkeste parameter,” siger detaileksperten.

Fremtidens kundeadfærd ifølge detaileksperten
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DILEMMA

At have dyr håndsprit eller 

slet ikke have håndsprit? 

Det er spørgsmålet, som 

mange apotekere stiller sig 

selv i øjeblikket. For hånd-

sprit er pludselig blevet den 

mest efterspurgte vare og 

samtidig den, der var svæ-

rest at få fat i. 

Tekst: Merete Wagner Hoffmann 

 Hvor meget kan man egent-
lig tillade sig at tage for en 

flaske håndsprit, før kunderne sy-
nes, man er ublu? Det har igen-
nem de sidste måneder været det 
store spørgsmål for mange apote-
kere, som uden om de normale 
indkøbskanaler får tilbudt endog 
meget dyre partier håndsprit.

Det gælder også apoteker Hen-
rik Krog fra Herning Løve Apotek. 
Han er flere gange blevet kontak-
tet af firmaer, som vil sælge ham 
håndsprit til en pris, der ligger 
væsentligt over, hvad Apotekets 
Alcogel plejer at koste. Her lå 
literprisen indtil corona-krisen 
tog fart på omkring 100 kr. 

”Hvis jeg skulle sælge til den 
stærkt opskruede pris, ville jeg ri-
sikere at blive sat i bås som en 
grisk apoteker, der udnytter situa-
tionen. På den anden side er det 
den vare, som flest kunder efter-
spørger i øjeblikket. Mange er 
lykkelige for overhovedet at kun-
ne købe en flaske, selvom prisen 
er noget højere end normalt,” 
fortæller han og kalder det et æg-
te catch-22.

Han har benyttet et af de tilbud 
på håndsprit, han har fået, og 
solgt den som en servicevare. Det 
vil sige, at han ikke har tjent no-
get på den, og at apotekets ud-
salgspris endte på 120 kr. for 250 
ml. 

”Jeg valgte ikke selv at tage en 

Dyr håndsprit - eller 
ingen håndsprit?

EKSKLUSIVT. 
Håndsprit er gået fra 
at være en helt daglig-
dags vare i apotekets 
sortiment til under 
den igangværende 
COVID-19-krise at 
være det mest efter-
spurgte produkt på 
apotekerne. 

Det skal 
håndsprit 
indeholde
Ifølge myndighedernes anbe-
faling skal håndsprit indehol-
de 70-85 % v/v svarende til 
63-80% w/w alkohol for at 
fjerne vira som COVID-19. Et-
hanol er at foretrække frem 
for andre former for alkohol 
til desinfektion, fordi det har 
mindst slimhindeirriterende 
effekt, og fordi ethanol ikke i 
nævneværdig grad optages 
via huden. Hånddesinfekti-
onsmidler bør ikke indeholde 
andre former for organiske 
opløsningsmidler. Man bør al-
tid nøje undersøge produk-
tets datablad, før man indkø-
ber håndsprit til apoteket. 

Dobbelt straf 
for at stjæle 
værnemidler

Nu kan man 
komme i fæng-
sel for at stjæle 
værnemidler 

såsom håndsprit. Det har Fol-
ketinget vedtaget som et led i 
den såkaldte strafskærpelse 
for corona-kriminalitet, hvor 
man bringer andres liv i fare. 
Det betyder, at et simpelt ty-
veri af eksempelvis et par fla-
sker håndsprit fra apoteket, 
ikke længere kun udløser en 
bøde. Nu kan det ’i visse tilfæl-
de – for eksempel ved genta-
gelser – koste en ubetinget 
fængselsstraf på mellem 10 
og 30 dage. Loven har en ”sol-
nedgangsklausul”, som bety-
der, at den udløber efter et år.
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avance, fordi man her er nødt til 
at være tro mod den branche, vi 
er i. Apotekerne er en del af 
sundhedssektoren, og vi er her 
for at hjælpe folk. Og heldigvis 
er det kun få kunder, der har 
ment, at vores håndsprit er for 
dyr. Til dem har vi sagt, at det er 
lige så godt at vaske hænder.”

Mellemhandlere 
ser muligheder

Henrik Krog er ikke i tvivl om, at 
mange mellemhandlere har set 
deres snit til at slå mønt på den 
store efterspørgsel ef-
ter værnemidler, her-
under håndsprit. 

”Jeg har afvist flere 
sælgere, der var for 
dyre. Men det er et 
svært marked at 
gennemskue. Der 
kommer hele ti-
den nye produk-
ter, og der er 
stor fluktuation 
i priserne,” si-
ger Henrik 

Krog, som tilføjer, at indkøberrol-
len har været ny for ham, da 
han normalt køber alle varer 
hos grossisten.

Han er glad for, at der ef-
terhånden er kommet så 
mange producenter af 
håndsprit på markedet, at 
priserne nu ser ud til at 
stabilisere sig – dog på et 
noget højere niveau end 
normalt på grund af sti-
gende råvarepriser. n

Foto: Shutterstock
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Aftale mellem Apotekerforeningen og Hus 

Forbi hjælper lige nu avissælgerne med at 

få deres medicin uden beregning. 

Tekst: Trine Garner

 De sidste måneders mennesketomme gader har 
stort set fjernet levebrødet for landets cirka 

3.000 sælgere af hjemløseavisen Hus Forbi. Og når 
det samtidig er svært at få fat i kontanter, fordi ban-
kerne holder lukket, er det meget vanskeligt for 
mange af de hjemløse avissælgere at skaffe til de 
daglige fornødenheder – blandt andet medicin.

For at hjælpe de pressede sælgere, lavede Hus For-
bi og Apotekerforeningen i starten af april en aftale 
om, at sælgerne kan få udleveret deres medicin på 
apoteket uden beregning. Apoteket sender efterføl-
gende regningen til Hus Forbis sekretariat, der re-
funderer pengene.

Mange benytter sig af ordningen, som, ifølge se-
kretariatschef hos Hus Forbi, Rasmus Wexøe Kri-
stensen, betyder rigtig meget for de pressede Hus 
Forbi-sælgere.

”Det er mennesker, som i forvejen er udfordrede 
på mange måder, og de har ikke det samme sikker-
hedsnet som mange andre. Mange af dem har lidel-
ser, fysiske som psykiske. For en del er medicinen 
livsvigtig,” siger Rasmus Wexøe Kristensen.

En del af samfundet

Og det er ikke bare det økonomiske aspekt, som be-
tyder noget for de hjemløse avissælgere.  

”De føler sig marginaliserede og uden for fælles-
skabet. Når nogen fra det etablerede samfund ser 
dem og imødekommer dem, oplever de, at de bliver 
en del af samfundet. Den erfaring sidder i dem også 
når corona-krisen er overstået,” siger Rasmus Wexøe 
Kristensen.

Han er meget glad for samarbejdet med apoteker-
ne.

”Både på Apotekerforeningen og apotekerne har 
været utroligt imødekommende og løsningsoriente-
rede. Det hele er gået enormt nemt, og jeg har kun 
hørt at apotekerne har modtaget sælgerne positivt,” 
sige Rasmus Wexøe Kristensen.

Senest er medicin til sælgernes hunde og andre 
dyr også blevet en del af ordningen.

Aftalen med apotekerne er et blandt flere tiltag, 
som Hus Forbi tager for at hjælpe avissælgerne i den 
svære tid. De mange private donationer gør hjæl-
pen mulig. n

Hus Forbi: 

SÅRBAR. Hjemløse er særligt udsatte under den 
nuværende krise.

Apotekernes hjælp betyder 
mere end kroner og ører

FOTO: Francis Dean/Ritzau Scanpix



Pneumokok-vaccination:

Folketinget har udvidet vaccinationsprogrammet 
med virkning fra den 22. april. Dermed kan de mest 
udsatte grupper nu blive vaccineret gratis mod 
pneumokokker, som bl.a. kan forårsage lungebe-
tændelse. Udvidelsen sker for at beskytte de mest 
udsatte og undgå overbelastning af sundhedsvæsnet 
under COVID-19-udbruddet.

I dette forår bliver vaccinen tilbudt beboere på 
plejehjem samt ældre, som er fyldt 65 år, og som 
samtidig er i særlig høj risiko for alvorlig pneumo-
koksygdom pga. af visse kroniske sygdomme. Til ef-
teråret bliver en bredere vifte af risikogrupper til-
budt den gratis vaccination. Det gælder alle, der er 
fyldt 65 år, samt en række særlige risikogrupper. 

Hæve vaccinationsraten

Til den tid regner Danmarks Apotekerforening med, 
at de fleste apoteker vil kunne tilbyde vaccinen på 
apoteket. Formand Anne Kahns glæder sig over, at 
apotekerne kan være med til at hæve vaccinations-
raten, hvor de gode erfaringer fra influenzavaccina-
tion ifølge formanden kan overføres til pneumokok- 
vaccinen.

”I det seneste halve år har apotekerne formået at 
influenzavaccinere over 120.000 danskere i risiko-
gruppen. Vores indsats har været med til at hæve 
vaccinationsraten herhjemme,” siger Anne 
Kahns.

Det er som udgangspunkt først til efteråret, 
at apoteket kommer til at vaccinere mod 
pneumokokker. Nogle apoteker vil dog til-
byde kommunen at bidrage til vaccinati-
onsindsatsen på plejehjem allerede i for-
året, fortæller Kristian Johnsen, direk-
tør for apotekernes eget vaccinations-
selskab, Apovac.

”Cirka 60 ud af Apovacs 160 
medlemmer har tilkendegivet, at 
de gerne vil hjælpe med at vac-
cinere på plejehjemmene her i 
foråret. Derfor er vi i gang 

med at videreudvikle vores IT-system, ligesom vi 
udvikler et e-baseret uddannelsesmodul for pneu-
mokokvaccination i samarbejde med Pharmakon og 
vores ansatte læge,” siger direktøren.

På grund af tidsrammen er det kun erfarne vacci-
natører, som kan blive uddannet i pneumokokvac-
cination i foråret. Kristian Johnsen understreger, at 
apoteket kun skal vaccinere på plejehjem, hvis både 
medarbejdere og plejehjemmet er helt trygge.

”Vi vil derfor sikre, at fagligheden og omhyggelig-
heden er i top, for vi skal naturligvis leve op til alle 
retningslinjer og beskytte både apotekspersonale og 
plejehjemsbeboere,” siger han.

Gør klar til efteråret

Hos Apovac gør de sig samtidig klar til at uddanne 
personale fra alle 160 medlemsapoteker i at vacci-
nere mod både pneumokokker og influenza til ef-
teråret. Ifølge Kristian Johnsen vil de videreudvikle 
den nuværende uddannelse, så man fremover vil 

blive uddannet samlet i at vaccinere mod 
både influenza og pneumokokker.

Hos vaccinationsselskabet Practio, som 
omkring 100 apoteksenheder vaccinerer 
under, gør man sig også klar til at uddanne 
vaccinatører til efterårets pneumokokvacci-
nationer.

”Vi er i gang med at arrangere uddannel-
sen, der under alle omstændigheder kommer 
til at indeholde både en teoretisk overbyg-
ning til uddannelsen som influenzavaccina-
tør. Hvis efterårets vaccine kommer i hætte-
glas, vil uddannelsen også indeholde en prak-
tisk overbygning, fordi vaccinatørerne så skal 
lære at trække medicin op fra disse,” fortæller 
Jonas Nilsen, der er læge og medstifter af Prac-
tio. 

Man afventer i øjeblikket bekendtgørelsen for 
efterårets vaccination fra Sundheds- og Ældremi-
nisteriet. 

LDS

Flere stik på apoteket 
til efteråret
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Rowa® Technologies

Lad BD Rowa støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden

  Centraliseret kontrol af alle digitale Rowa-systemer

  Kompatibel med alle løsninger fra Rowa samt andre producenter  

  Enkelt design på webportalen vCloud

Rowa®
 
Technologies  

Fremtiden inden for apoteker

rowa-nordic.dk

Rowa®-opbevaringssystemer
Intelligente løsninger til opbevaring og udlevering i apoteker. Drag fordel  
af 20 års erfaring fra mere end 6.500 installationer i hele verden.

Rowa Vmotion®

Et fleksibelt, interaktivt præsentationværktøj som fremviser produkter,  
tilbud og reklamer til kunder i apoteket. 

Rowa Vpoint™
Selvbetjeningsterminal som giver kunder adgang til vigtig information  
samt til at betjene dem selv inde i apoteket.

For flere oplysninger kontakt:
Henrik Walter
Mobil: 61270808
e-mail: henrik.walter@bd.com

Mere innovation på vej fra Rowa Technologies:
Rowa Vshelf™ - Direkte salg via QR-kode udenfor apoteket.
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Det er din 
skyld, at 
jeg nu dør 
af corona”

”
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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, 

Tålmodigheden 
er mindre. Generelt 
opfører de fleste sig 
heldigvis ordentligt, 
men især i forbindelse 
med de lovændringer, 
der løbende er kom-
met på det seneste, 
oplever vi at skulle stå 
og forsvare os. Og vi 
gør jo sådan set bare 
vores arbejde. Det tæ-
rer på medarbejder-
ne.”
APOTEKER TRINE FROST, 
NYKØBING SJÆLLAND OG HOLBÆK

”

”



20 FARMACI 05 | MAJ 2020 | ARBEJDSMILJØ 

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

”

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

Det er din 
skyld, at 
jeg nu dør 
af corona”

”

>
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Læs mere om Treo på www.treo.dk 

NY SMAG
HINDBÆR

•  Indeholder 500 mg acetylsalicylsyre og 50 mg caffein 
 – acetylsalicylsyre virker smertestillende, og caffein  
 forstærker den smertestillende effekt

•  Har en smertestillende, febernedsættende og 
	 antiinflammatorisk	effekt

•  Virker inden for 30 minutter

•  Godkendt til behandling af migræne

640.000 lider af migræne i Danmark

I Danmark er der ca. 640.000 personer, der lider af migræne – det 
er dermed den 3. største sygdom herhjemme. Kun omkring 40 % er 
diagnosticeret korrekt, og 70 % får ikke den rigtige behandling. 
Treo er godkendt til behandling af migræne. Tabletterne inde-
holder acetylsalicylsyre, som virker smertestillende, og caffein, 
der forstærker den smertestillende virkning. Samtidig trækker 
caffein de udvidede blodkar i hjernen sammen, og det er udvidelsen 
af disse blodkar, som kan medføre den intense og pulserende 
smerte, der kendetegner migræne.

Treo®, Treo Citrus® og Treo Hindbær® 500 mg acetylsalicylsyre og 50 mg caffein brusetabletter
Virkning: Mod migræne samt svage smerter Advarsler og forsigtighedsregler: Tag ikke Treo, hvis du er overfølsom over for indholdsstofferne, tidligere har fået allergiske symptomer 
eller astma ved brug af smertestillende medicin, har mavesår, tendens til blødning, svært nedsat lever- eller nyrefunktion eller dårligt hjerte. Over 65-årige skal undgå langvarig brug 
af acetylsalicylsyre grundet risiko for mave-tarm-blødninger. Brug af hovedpinetabletter i mere end 10 dage om måneden i mere end 3 måneder kan gøre din hovedpine værre og hyppi-
gere. Treo, Treo Citrus og Treo Hindbær har højt indhold af natrium. Treo Citrus og Treo Hindbær indeholder sojalecithin (E322) og glukose. Treo Hindbær indeholder sorbitol. Graviditet: 
Tag ikke Treo i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Tag kun Treo i de første 6 måneder efter aftale med lægen. Bivirkninger: Almindelige: hurtig puls, øget blødningstendens, rysten, 
søvnløshed, uro, mave-/tarmgener som fx blødning, kvalme, opkastning, diarré, halsbrand. Ikke almindelige: mave-/tarmsår, overfølsomhedsreaktioner (nældefeber, snue). Sjældne: 
Vejrtrækningsbesvær og astmalignende anfald. Forstyrrelser i nyrefunktionen. Ikke kendt frekvens: Reyes syndrom hos børn. Dosering: Voksne: 1-2 brusetabletter opløst i vand 1-4 
gange daglig. Børn: Bør ikke bruges af børn under 15 år uden lægens anvisning og må ikke bruges af børn og unge med feber. Pakninger: 10 stk. ikke apoteksforbeholdt og 20 stk. 
apoteksforbeholdt. Må ikke udleveres til personer under 18 år. Læs indlægssedlen grundigt inden brug. 11/2019. Mylan Denmark ApS, 2750 Ballerup, tlf. 28116932, info.dk@mylan.com 

– mod svage smerter, 
hovedpine og migræne
Treo er en smertestillende brusetablet 
mod migræne og svage smerter som 
hovedpine, muskel- og ledsmerter, 
menstruationssmerter og tandpine.
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Et nyt kursus, som skal hjælpe pårørende til at 

håndtere medicin, er afprøvet på blandt andre 

Vojens Apotek. Både deltagerne og apotekets 

undervisere fik stort udbytte. Materialet ligger 

klar til brug for andre apoteker.

Af: Lotte Edberg Loveless  ·  Foto: Peter Bjerke

Er der bivirkninger ved kopimedicin? Hvordan læser jeg 
indlægssedlen? Og skal jeg vække min syge mand, hvis 

han sover, når han skal have sine piller? 
Som pårørende til en, der rammes af svær sygdom, står 

man pludselig med en stor plejeopgave, der blandt andet kan 
betyde, at man skal administrere ofte mange lægemidler – en 
opgave, som mange pårørende slet ikke føler sig klædt på til.

”De pårørende udfører et kæmpe stykke arbejde og er under 
en ubeskrivelig belastning. Mange er ’på’ 24 timer i døgnet – 
tit over en lang årrække. Selv når de ind i mellem laver noget 
andet, fylder det syge familiemedlem i hovedet. Det slider, og 
man kan godt forstå, at nogle ender med at brænde ud.” 

Sådan siger farmakonom Marianne Baggersgaard fra Vojens 
Apotek. Hun har sammen med en farmaceut fra apoteket af-
prøvet et undervisningsforløb på fire moduler, som Vojens 
Apotek har kørt sidste vinter. Forløbet er en del af et stort ud-
viklings- og forskningsprojekt udført af Pharmakon for Apo-
tekerforeningen. Fem apoteker landet over har afprøvet kon-
ceptet, hvis mål er at ruste pårørende til at tackle håndterin-
gen af medicin og øge medicinsikkerheden.

Apoteket 
hjælper 
pårørende

>
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OVERBLIK. Der er 
mange lægemidler 
at holde styr på for 
Birthe Gripping, hvis 
mand har følgevirk-
ninger efter en 
blodprop i hjernen. 
Hun har deltaget i 
kursus for pårøren-
de afholdt af medar-
bejdere fra Vojens 
Apotek.
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”Vi har fået et stærkt indblik i de 
pårørendes virkelighed. De har 
vist os en enorm tillid, og vi er 
kommet meget tæt på hinanden. 
Det betyder også noget i forhold 
til at kunne give den optimale 
hjælp, når de efterfølgende kom-
mer på apoteket,” siger Marianne 
Baggersgaard.

Før forløbet var hun nervøs 
for, om det, hun og kollegaen 
kunne bidrage med, måske var 
lidt for banalt. Men selvom del-
tagerne alle var ressourcestærke, 
var der ’huller’ i deres viden. For 
eksempel havde de glæde af at få 
forklaret tilskudsregler og substi-
tutionsmedicin. 

”Der er rigtig meget, man som 
pårørende skal overskue i en 
presset hverdag. Vigtigheden af, 
at vi bliver ved med at byde os til 
og forklare, til vi er sikre på, de 
forstår, er noget af det, vi virkelig 
har taget med tilbage til apote-
ket. Vi skal hele tiden være i 
øjenhøjde med de pårørende og 
forholde os til deres situation,” 
siger Marianne Baggersgaard.

Hjælp til selvhjælp

Birthe Gripping er én af otte på-
rørende fra Vojens – alle kvinder 
– der har deltaget i forløbet. Her 
har hun blandt andet fået en for-
klaring på, hvorfor hendes ægte-
fælle ikke bare kan få dobbelt do-
sis af et af de lægemidler, han får 
mod spasmer og kramper, og 
slippe for et andet.

”Min mand har mange følge-
skader efter en blodprop i hjer-
nen og får tolv slags medicin, 
som skal tages forskelligt. Det er 
meget at holde styr på. Oveni 
skifter tabletterne hele tiden 
navn,” siger hun og fortsætter: 

”Før for jeg vild i alle navnene. 
Nu har jeg lært at fokusere på det 
virksomme indholdsstof. Det gi-
ver tryghed at kunne se, at selv-
om tablettens navn er et andet, 
er medicinen den samme. Jeg 
har også lært, at et originalpræ-
parat ikke nødvendigvis er det 
bedste,” siger Birthe Gripping.

Udover større viden og svar på 
spørgsmål har hun fået opslags-

redskaber som apps, slides fra 
undervisningen og links til rele-
vante hjemmesider med fra kur-
set. For eksempel én, hvor hun 
kan se billeder af tabletterne.

”Den er en stor hjælp, når du 
står med et nyt præparat, hvor 
tablettens form eller farve plud-
selig er anderledes. Bliver jeg i 
tvivl, om et af de præparater, jeg 
skal dosere til min mand, er det 

Vi har fået et stærkt indblik i de pårøren-

des virkelighed. Det betyder også noget i for-

hold til at kunne give den optimale hjælp, når 

de efterfølgende kommer på apoteket” 
MARIANNE BAGGERSGAARD, FARMAKONOM, VOJENS APOTEK

”

>
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rigtige, har jeg mulighed for at 
tjekke,” siger Birthe Gripping.

Tidligere havde hun svært ved 
at afkode de lange indlægssedler. 
I dag ved hun, at de har en helt 
fast, punktformet struktur.

”Det betyder, at jeg nu hurtigt 
kan orientere mig, når jeg skal 
undersøge noget,” siger hun. 

Forløbet har ikke bare givet 
svar, men også gjort det lettere for 
Birthe Gripping at stille de rigtige 
spørgsmål til læge og apotek.

”Hvis du for eksempel ikke ved, 
at en medicinbevilling fra Sund-
hedsstyrelsen kan løbe ud, får du 
heller ikke spurgt, hvornår den 
gør det. Efter hver mødegang har 
mange af os lige været omkring 
apoteket for at tjekke op på kon-
krete ting, vi har talt om på kur-
set.”

Fælles frirum

Den gensidige forståelse mellem 
deltagerne har været afgørende 
for forløbet.

”Det har betydet meget, at vi 
var otte mennesker i samme situ-
ation: Vi har alle en syg og dårlig 
pårørende, som vi tager os af og 
forsøger at hjælpe bedst muligt,” 
fortæller Pia Thorhauge – en an-
den af deltagerne på holdet.

Hendes egen mand har været 
syg i mange år, og på den lange 
diagnoseliste står brækket ryg, 
brækket hofte, prostatacancer, 
blodprop i hjernen og let de-
mens.

”Det har været godt at møde 
andre, som tumler med de sam-
me problemstillinger. At høre, at 
du ikke er alene. Normalt bliver 
der ikke spurgt ind til den pårø-
rende i sundhedssystemet. Fokus 
er på patienten, hvilket jo er det 

vigtigste. Men det er også hårdt 
at være pårørende.” 

Samtalen lever videre

 Birthe Gripping tager en ny ro 
med sig fra kurset.

”Før havde jeg virkelig svært 
ved at overskue det hele. Alt fløj 
ligesom så forvirret rundt i hove-
det. I dag ved jeg, hvor jeg kan 
hente hjælp og få svar, når der 
opstår spørgsmål,” siger hun.

”Både fagligt og relationelt har 
kurset givet meget. Underviserne 
har været utroligt deltagende, en-
gagerede og kompetente. De har 
delt ud af deres enorme viden, og 
jeg er blevet klogere på alt det, 
apoteket faktisk kan tilbyde.” 

”Sammen med apotekspersona-
let har vi hjulpet hinanden med 
at finde løsninger. Der har ikke 
været brug for forklaringer eller 
omsvøb, fordi alle var i samme 
båd. På grund af den lokale for-

ankring lever samtalen videre, 
selv om kurset er slut. I dag talte 
jeg for eksempel med en af de an-
dre deltagere nede på apoteket,” 
siger Birthe Gripping.

Pia Thorhauge håber, at andre 
fremover får samme mulighed 
som holdet i Vojens.

”Du får god og brugbar viden 
og møder ligestillede. Og det er 
der altså ikke mange steder, du 
kan som pårørende,” pointerer 
hun.

Også Marianne Baggersgaard 
håber, at kurset bliver et fast til-
bud.

”Udover de konkrete redskaber 
til at håndtere medicinen giver 
erfaringsfællesskabet mellem del-
tagerne noget helt særligt. For os 
undervisere har forløbet været 
utroligt givende og rørende. Det 
har været fantastisk at få lov at 
bruge ens faglighed til at gøre en 
forskel,” siger hun. n

Om pårørendeprojektet
Projektet er målrettet pårørende, som har ansvar for medicin til borgere, som er 
over 65 år, og som får fem eller flere lægemidler. 

Undervisningsforløbet i projektet bestod af fire moduler á to timer, hvor en 
gruppe af pårørende mødtes med en farmaceut og en farmakonom fra apoteket. 
De fire moduler omhandlede:

1. Afdækning af behov og ønsker hos pårørende
2. Praktisk brug af medicin
3. Tilskudsregler og når medicinen skifter navn
4. Lokale tilbud og muligheder. 

Efter hvert modul har deltagerne del-evalueret, og til slut gennemførte man en 
samlet evaluering med alle pårørende og personalet fra de fem apoteker.

Fem apoteker har deltaget i afprøvningen af undervisningsforløb og materialer: 
Vojens Apotek, Brønderslev Apotek, Skive Svane Apotek, Skælskør Apotek og 
København Sønderbro Apotek.
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Med overflytningen til FMK 

er vejen banet for et større 

gennembrud for den dosis-

pakkede medicin, forudser 

apotekernes repræsentant i 

FMK Styregruppen, Asger 

Rosenkilde Mortensen. Det 

bliver meget nemmere, 

lyder meldingen fra et af 

testapotekerne.

Tekst: Trine Ganer

Nemt og trygt for borgeren 
og sparet tid for kommu-

nens plejepersonale. Dosispakket 
medicin har mange fordele. De 
små poser, som apoteket pakker 
til den enkelte borger med medi-
cin i den rette dosering, gør det 
nemt for især polyfarmacipatien-
ter at holde styr på medicinen. 
Og så frigiver det potentielt efter-
tragtede medarbejderressourcer i 
kommunerne, når hjemmesyge-
plejersker og plejepersonale kan 
bruge tiden hos borgeren på no-
get andet end at fylde tabletter i 
doseringsæsker.

Mere end 30.000 danskere får i 
øjeblikket deres medicin leveret i 
færdigpakkede dosisruller fra 
apoteket – et tal, der kommer til 
at vokse markant, når apoteker-
nes håndtering af dosisdispense-
ret medicin flytter over på det 
Fælles Medicinkort (FMK). Det 
tror og håber apotekernes repræ-
sentant i den tværsektorielle ar-
bejdsgruppe for FMK, Asger Ro-
senkilde Mortensen fra Værløse 

Apotek.
”Det bliver meget nemmere for 

både læger, apoteker og plejetil-
bud at håndtere borgere på dosis-
dispenseret medicin. Før har vi 
kigget ind i forskellige systemer. 
Det har givet mange udfordringer 
og uhensigtsmæssigheder. Nu 
kommer vi alle sammen til at kig-
ge ind i FMK, og der bliver en di-
rekte kobling fra lægens ordinati-
on i FMK til dosispakkeriet. Det 
bliver en kæmpe forbedring,” si-
ger han.

Attraktivt for 
kommunerne

Med de nye lettere arbejdsgange 
bliver det, ifølge Asger Rosenkilde 
Mortensen, mere attraktivt for 
kommunerne at sætte borgere på 
dosispakket medicin.

”Tag nu for eksempel hjemme-
plejen. Her bruger personalet rig-
tig meget tid på at håndtere bor-
gernes medicin. Man vil kunne 
frigøre mange medarbejdertimer 
til andre plejeopgaver, hvis bor-
gere i stabil behandling får leve-
ret deres medicin dosispakket,” 
siger han.

Og interessen fra kommunerne 
vokser da også i øjeblikket, ople-
ver han.

”Kommunerne er meget opta-
gede af at se på, hvordan de bru-
ger medarbejdernes tid bedst mu-
ligt, og jeg fornemmer, at mange 
er ved at få øjnene op for poten-
tialerne i dosispakket medicin. 
Jeg ved, at der er flere kommuner, 
der bare sidder og venter på, at vi 
kommer op at køre i FMK,” siger 

Asger Rosenkilde Mortensen.
Og udrulningen er i fuld gang 

landet over. En del apoteker har 
allerede ifølge planen flyttet do-
sisdispenseringskortene over i 
FMK og resten kommer med in-
den den 15. juni, hvor alle kort 
skal være overført.  

Mange fordele

Et af de apoteker, der har været 
med til at teste overflytningen af 
dosisdispenseringskortene, er 
Holstebro Løve Apotek. Og trods 

Overflytningen til FMK Dosis  ruller



DOSISPAKKET MEDICIN | FARMACI 05 | MAJ 2020 27

Overflytningen til FMK Dosis  ruller
diverse udfordringer i den indle-
dende fase kan farmakonom Ma-
lene Byskov Vestergaard fra apo-
tekets dosis-team, allerede nu se, 
mange fordele i FMK.

”I dag oplever vi jævnligt, at 
systemet melder fejl, når dosisrul-
len er pakket, og vi gør klar til 
udlevering, fordi lægen har fore-
taget ændringer, som vi ikke har 
fået besked om. Det betyder, at 
rullen må kasseres, og der skal be-
stilles en ny. I FMK laver vi en 
prøvekørsel, inden vi sender en 

bestilling af sted til pakkeapote-
ket. Her vil den straks melde fejl, 
hvis lægen for eksempel har se-
poneret eller tilføjet. Det kan vi 
med det samme gå ind og se på 
og få det rettet,” siger Malene By-
skov Vestergaard.

I det hele taget bliver det nem-
mere at opfange fejl, og dialogen 
med lægen bliver lettere, forudser 
hun.

”Fremover vil lægen selv kunne 
se, hvornår der skal pakkes en ny 
rulle til en borger, og lægen får 

automatisk besked om fornyelse 
af dosisrecepten fire uger før re-
ceptens udløb. Det er nemmere 
for alle, det sparer nogle opring-
ninger, og det forhindrer mange 
af de fejl, vi ser i dag,” siger Male-
ne Byskov Vestergaard.

Hun glæder sig til apoteket er 
fuldt oppe at køre.

”Der er flere udfordringer lige 
nu, men sådan er det i en over-
gangsperiode, og det er mit ind-
tryk, at der arbejdes på at få rettet 
op på de ting, der er.” n

Forbedringer i FMK Dosis
FMK Dosis bliver nemmere at bruge for både læge, pleje-
personale og apotek. Blandt forbedringerne er:

•  Ny dosisrecept ikke nødvendig ved ændringer. Læ-
gen behøver ikke længere udarbejde en ny dosisrecept 
ved ændringer i lægemiddelordinationen 

•  Bedre overblik for alle. Borger, læge og plejepersonale 
kan se en visning af dosisdispenseringskortet, hvad der er 
i den aktuelle rulle, og hvad der planlægges i de næste 
dosisruller.

•  Lægen kan se tidsfrist for ændringer. Lægen kan se 
tidsfristen for ændringer til næste dosisrulle for den på-
gældende borger.

•  Behandlerfarmaceuten kan ordinere tilskud. Fra den 
15. juni kan behandlerfarmaceuten ordinere tilskud til do-
sisdispensering. 

•  Automatisk fornyelse af dosisrecepter. Fire uger før 
receptens udløb sender FMK automatisk en fornyelsesan-
modning til borgerens læge. Borger, plejepersonale, læge 
og apotek skal bruge mindre tid på at kontakte hinanden 
telefonisk.
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Aars Apotek er blandt de 41 apoteker, der 

tidligere på året deltog i sidste undervis-

ningsmodul i sygefraværsprojektet. Formå-

let er øget trivsel og reduceret sygefravær.

Hvordan tager vi den svære samtale, før tinge-
ne løber af sporet? Hvordan bliver vi bedre 

til at modtage en medarbejder, der vender tilbage 
efter en langtidssygemelding? Og kan vi lade os in-
spirere af andre apoteker, der har taget tiltag til bed-
re trivsel? 

Det var nogle af de spørgsmål, som apoteker Lon-
nie Skovfoged fik mulighed for at reflektere over 
sammen med apotekets arbejdsmiljørepræsentant 
(AMiR) og tillidsrepræsentant (TR), da de tidligere 
på året deltog i tredje og sidste undervisningsmodul 
af det sygefraværsprojekt, der har været i gang siden 
starten af 2019.

Helt konkret inspirerede dagen dem blandt andet 
til at overveje, hvordan de kan blive bedre til at tage 
imod kollegaer, der af den ene eller anden grund 
har været væk i en længere periode.

”Vi er blevet enige om, at der fremover skal laves 
en plan for genopstart til medarbejdere, der har væ-
ret væk i længere tid. Det kan være efter en syge-
melding, en barsel eller andet. Der sker hele tiden 
ændringer i forhold til lovgivning, IT og så videre, 
som det er vigtigt, at man bliver opdateret på, når 
man kommer tilbage. Og så er der det sociale 
aspekt. Man skal føle sig budt godt velkommen af 
kollegaerne,” siger Lonnie Skovfoged.

Styrket samarbejde

For hende har deltagelsen i projektet styrket samar-
bejdet mellem hende, AMiR og TR. 

”Vi har fået bedre ballast til at håndtere udfor-
dringer, når de kommer og helst få dem taget i op-
løbet. Tingene fungerer godt hos os lige nu, men 
man ved jo aldrig, hvor vi er om to år. Og den slags 
er rarest at diskutere i fredstid,” siger Lonnie Skov-
foged.

Projektet, der forventes afsluttet i slutningen af 
året, skal blandt andet resultere i en værktøjskasse, 
som kan komme alle apoteker til gode. n

”Vi har fået bedre ballast til at 
håndtere kommende udfordringer”

Sygefraværsprojekt:

Tingene fungerer godt hos os lige nu, men 

man ved jo aldrig, hvor vi er om to år. Og den 

slags er rarest at diskutere i fredstid.”
LONNIE SKOVFOGED, 
APOTEKER, AARS APOTEK

”

Om sygefraværsprojektet
Sygefraværsprojektet er en del af aftalen om OK18, 
hvor Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforenin-
gen besluttede at arbejde på at nedbringe sygefraværet og 
øge trivslen på apotekerne. 

41 apoteker deltager i projektet, som blandt andet inde-
bærer tre undervisningsmoduler med deltagelse af apote-
ker eller souschef, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsre-
præsentant samt efterfølgende besøg af en arbejdsmiljø-
konsulent fra CRECEA, som rådgiver og hjælper.

Projektet startede i foråret 2019 og forventes afsluttet i 
november 2020 med en ”værktøjskasse”, der skal udbrede 
de gode erfaringer til alle landets apoteker.
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” Vaccination mod lungebetændelse skal 

fra efteråret være et gratis tilbud til alle, 

der er fyldt 65 år, skriver Danmarks Apote-

kerforening. I dette forår tilbydes vaccinen 

til beboere på plejehjem samt personer, 

der er fyldt 65 år og er i højrisiko. Anden 

bølge i vaccinationsindsatsen skal starte til 

efteråret, hvor også andre grupper får til-

budt den gratis vaccine. Her står apoteker-

ne klar til at hjælpe med gratis vacciner.”
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                        .dk  
       
11. april 2020

”Langt flere kunder end normalt får medi-

cinen bragt til hoveddøren fra apoteket på 

grund af coronasituationen. På den måde 

undgår syge og særligt udsatte kunder at 

skulle møde op på apoteket, fortæller for-

mand for Danmarks Apotekerforening An-

ne Kahns.” 

Klip fra medierne  
               Nordjylland  

 14. april 2020
”Måske kan omfordeling bidrage til at mil-
de problemet for nogle af de truede apote-
ker i landdistrikterne. Men omvendt vil 
det trække tæppet væk under en række af 
de nye apoteksfilialer, både på landet og i 
byerne, siger analysechef i Danmarks Apo-
tekerforening Per Nielsen.”

6. april 2020
”Fra og med mandag kan Hus Forbi-sælge-re gratis hente receptpligtig medicin mod at vise deres sælgerkort på landets apote-ker. Apoteket lægger da ud for den hjem-løses egenandel af medicinregningen, som sendes videre til Hus Forbi, der betaler for sælgernes medicin. […] »Hvis vi kan være med til at sikre medicin til de hjemløse, vil vi gerne det. Vi meddelte det til apote-kerne i aftes, og jeg har allerede fået man-ge positive tilbagemeldinger fra mine kol-leger, der er rigtig glade for initiativet«, si-ger Anne Kahns.”
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Navnestof  

Ledige bevillinger

Esbjerg Krone Apotek er ledig pr. 1. oktober 2020.

Holstebro Svane Apotek er ledig pr. 1. oktober 
2020. 

Nye filialer

Roskilde Svane Apotek åbnede pr. 1. april 2020 
ny filial med navnet Køgevejens Apotek. 

Farum Apotek åbnede pr. 28. marts 2020 ny filial 
med navnet Nordhavn Apotek.

Ny adresse

Padborg Apotek flyttede pr. 27. april 2020. 
Den nye adresse er Bovvej 9, 6330 Padborg. 

Lukkede filialer 

Herning Løve Apotek lukkede pr. 1. april 2020 
filialen Tinghus Apoteket.

Apoteksbevillinger opgivet

Apoteker Lisbet Høgh har fået tilladelse til at opgive 
sin bevilling til Ebeltoft Apotek fra udgangen af 
december 2020. 

Apoteker Lisbeth Roslund Nielsen har fået 
Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at opgive sin 
bevilling til Esbjerg Krone Apotek.

Fødselsdage 

50 år

6. maj: Apoteker Birgitte Nørskov Pedersen 
fra Holstebro Løveapotek.  
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PHARMAFORSIKRING 
GENERALFORSAMLING 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 9. juni 2020 Kl. 10.00 

i Danmarks Apotekerforenings lokaler med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens årsberetning

 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

 5. Fastsættelse af eventuelt kontingent

 6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne

 7. Indkomne forslag

 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

 9. Valg af revisor

10. Eventuelt

I henhold til foreningens vedtægter er de mødeberettigede 

(og dermed stemmeberettigede) ved generalforsamlingen 

følgende personer:

 

”Enhver person, der er uddannet som:

- cand.pharm. (herunder apotekere)

- exam.pharm.

- humanbiolog

- anden lægemiddelfaglig akademisk uddannelse

- studerende af ovennævnte fag”

Hertil kommer: 

”Personer med anden uddannelsesbaggrund og som er fastansat i:

- Pharmadanmark

- Danmarks Apotekerforening

-  Selskaber ejet af Pharmadanmark og/eller Danmarks Apoteker-

forening.

 

En forudsætning for medlemsskab er tillige, at de pågældende 

personer har tegnet forsikringer i Tryg A/S efter Pharmaforsikrings

anvisninger herom (p.t. Tryg Familie plus yderligere en type forsikring 

og eller erhvervsforsikring).

 

Bestyrelsen udgøres p.t. af farmaceuterne Rikke Løvig Simonsen, 

Henriette Sidenius og Dorthe Seitzberg samt apotekerne Niels Kri-

stensen, Jakob Tjelum og Mads Korsholm. Endvidere viceadministre-

rende direktør Dan Rosenberg Asmussen fra Danmarks Apoteker-

forening samt direktør Susie Stærk Ekstrand fra Pharmadanmark.

Tilmelding senest 

tirsdag den 26. maj 2020  Med venlig hilsen

til Julie Strægaard på  Henriette Sidenius

E-mail js@pharmadanmark.dk.  Formand
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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


