
Farmaci
JUNI 2020

Forskning på 
apotek hitter



Brug for faglig opdatering? Se eller gense 

det webinar, som blev udviklet i forbindelse 

med sidste års sundhedsfaglige kampagne 

om høfeber. 

Find det på medlemsnettet under Kunderådgivning/

Skrankerådgivning/Webinar.

Høfebersæsonen 
er godt i gang!
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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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Et stort skridt 
Med dosisdispenseret medicin kan apotekerne hjælpe kommunerne med at frigive 
eftertragtede ressourcer hos personalet på plejehjem, på bosteder og i hjemmeplejen. 
Med ydelsen kan vi spille apoteket på banen som en del af løsningen på kommuner-
nes udfordring med at løfte den store sundhedsopgave, som i disse år i stigende grad 
bliver dem overladt. Og når de systemmæssige barrierer, der har været for at lykkes, 
er væk, er vejen banet. 

30.000. Så mange dosisdispenseringskort har medarbejdere på landets apoteker igen-
nem de sidste måneder flyttet over i FMK (Fælles Medicinkort), og målet om, at alle 
borgeres dosiskort fra den 15. juni håndteres i FMK, er dermed nået. 

Når det er lykkedes, er det ene og alene på grund af en stor og dedikeret indsats fra 
de medarbejdere, der har løst opgaven ude på apotekerne. De har minutiøst gen-
nemgået hvert eneste dosiskort og indhentet rettelser fra lægen – en opgave, der 
mange steder har krævet en god portion vedholdenhed og tålmodighed.

Oven i de sten, der må forventes at være på vejen, når man konverterer fra et IT-sy-
stem til et andet, har COVID-19 samtidig vendt op og ned på hverdagen på apote-
kerne i de sidste måneder. Det har stillet store krav til medarbejderne. At det allige-
vel er lykkedes at overholde tidsplanen, er ualmindelig godt gået! Og det 
viser endnu engang vores medarbejderes dedikation, høje faglighed og 
store fokus på medicinsikkerhed. 

Vi er nu i mål med overflytningen af dosisdispenseringskort, men det 
betyder ikke, at arbejdet med implementeringen af FMK Dosis er slut. 
Langt fra. Nu skal helt nye rutiner for håndteringen af dosispakket me-
dicin etableres på det enkelte apotek. Når de nye arbejdsgange i den 
kommende tid falder på plads, er jeg ikke i tvivl om, at arbejdet med do-
sispakket medicin bliver meget lettere – både for apotekerne, pakkeapo-
tekerne, lægerne og kommunerne. Og mange af de fejlkilder og uhen-
sigtsmæssigheder, vi tidligere har kæmpet med i alle led, vil der være ta-
get hånd om.

Med overflytningen til FMK Dosis er det dermed ikke kun det enkelte apotek, der 
kan sætte flueben. Vi er også på sektorplan nået et stort skridt nærmere målet om at 
gøre dosisdispenseret medicin langt mere udbredt i kommunerne, end tilfældet er i 
dag. 

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

Vi er nået et 

stort skridt nærmere 

målet om at gøre 

dosisdispenseret 

medicin langt mere 

udbredt.”

”
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Fra 15 til 101 
apoteker på fire år

Netværk for apoteksforskning:

Halvdelen af landets apoteker er nu en del 

af netværk, der bidrager til forskning og 

udvikling på apotekerne. 

Tekst: Trine Ganer · Foto: Brian Rasmussen

Det skal give mening at gå på arbejde. Og det 
gør det kun, hvis man hele tiden bliver bedre 

til det, man laver. Sådan siger apoteker Kerly Servili-
eri, når man spørger hende, hvorfor hun for tre år 
siden gik ind i det nyetablerede Netværk for Udvik-
ling af Apotekspraksis. 

”Jeg blev helt tændt, da jeg første gang hørte om 
netværket, og jeg vidste med det samme, at det lige 
var noget for mig. Jeg brænder for faglig udvikling 
af både apoteket og medarbejderne. Det får jeg af at 
være med i netværket,” siger apotekeren fra Bræd-
strup Apotek.

Og hun er ikke den eneste, der ser medlemskab af 
forskningsnetværket som en vej til udvikling af apo-
teket. Siden etableringen i 2016 er netværket vok-
set, så det i dag er halvdelen af landets apoteker, 
som er med og derigennem bidrager til forskning i 
alt fra anvendelsen af genordinationsydelsen på 
apotekerne til risikoen for tripple whammy ved bru-
gen af NSAID – for blot at nævne to af de projekter, 
som i øjeblikket er i gang i regi af Netværk for Ud-
vikling af Apotekspraksis.

Alle kan være med

Det er muligheden for at involvere sig på flere ni-
veauer, der er en vigtig grund til, at så mange apote-
ker er kommet med på vognen, mener koordinator 
Rikke Nørgaard Hansen, der er leder for afdelingen 
for Forskning og Udvikling på Pharmakon.  

”Man kan hoppe på projekter på flere niveauer. 
Alle kan være med, uanset hvor mange ressourcer 

de kan lægge i det. Nogle får selv en idé til noget, de 
vil undersøge, og kører hele projektet selv, mens an-
dre bidrager ved at indsamle data til andres projek-
ter. Det er meget fleksibelt, hvordan man involverer 
sig,” siger Rikke Nørgaard Hansen.

Det er særligt i de sidste to år, at netværket for al-
vor har fået vokseværk. Ikke mindst fordi man har 
fundet ud af, at engagementet i netværket ikke be-
høver at hænge på én person, men at apoteket kan 
være bredere repræsenteret af skiftende medarbejde-
re, mener udviklingschef på Pharmakon, Charlotte 
Verner Rossing, der i sin tid var med til at etablere 
netværket.

”Apotekerne er blevet gode til at involvere flere 
medarbejdere, hvilket gør det mere fleksibelt at væ-
re med,” siger hun.

Masser af engagement

Det er også tilfældet på Brædstrup Apotek, hvor Ker-

Om Netværk for udvikling 
af apotekspraksis
101 apoteker er med i netværket.

Apotekeren er medlem, men kan vælge at lade farmaceuter 
og farmakonomer deltage i projekter og møder.

To årlige møder + nyhedsbreve.

Otte projekter er i gang, otte er afsluttet.

Involverede i netværket er ud over apotekerne, Pharmakon, 
Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Vil du høre mere om netværket, kan du kontakte afdelingsleder 
Rikke Nørgaard Hansen på rnh@pharmakon.dk
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ARBEJDSGLÆDE. På Brædstrup Apotek bliver 
medarbejderne involveret i forskningsprojekterne. 
Det giver arbejdsglæde, og alle kan være med. 
Her er det sammen med Kerly Servilieri (tv.) og 
farmaceut Janithika Jeyabalan.
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Kan læsning af skønlitteratur forbedre 
apoteksansattes rådgivning?
Inden for narrativ medicin arbejder man på 
at styrke behandlerens empatiske evner, 
da empatisk dialog mellem patient og be-
handler øger patienttilfredshed, forbedrer 
compliance og reducerer antallet af medi-
cinfejl. I projektet ”Narrativ medicin i apot-
ekspraksis” undersøges det, om træning i 
narrativ medicin kan fremme apoteksfar-
maceutens empatiske og kommunikative 
færdigheder blandt andet via skriveøvelser 
og læsning af skønlitteratur. Studiet er for-
ankret på Syddansk Universitet.

Triple whammy: Hvordan kan rådgiv-
ning på apotek forebygge nyresvigt?
Kombinationen af diuretika og en ACE-
hæmmer (eller angiotensinII receptor anta-
gonist) sammen med NSAID giver en risiko 
for akut nyresvigt. Kombinationen kendes 
som triple whammy eller nogle gange: Den 
farlige trio.  Lige nu undersøger tre apote-
ker i samarbejde med Syddansk Universitet 
og Pharmakon, hvordan apotekets rådgiv-
ning af kunder i risiko for triple whammy 
kan styrkes.

Hvordan og hvor meget bruges
genordination på danske apoteker?
Planen er, at 50 apoteker skal indsamle 
data om brugen af genordination med det 
formål at afdække praksis i forhold til bru-
gen af den nye ydelse. Indsamlingen skal 
foregå hen over to uger i efteråret.
Syddansk Universitet, Københavns Univer-
sitet og Pharmakon er involveret i projek-
tet.

Læs mere om både igangværende og af-
sluttede projekter på www.pharmakon.dk/
forskning

I starten tænkte flere af dem nok: åh nej, endnu 

en ting mere oven i. Men når vi først er i gang, bliver 

de meget motiveret af, at deres faglighed bliver brugt.”

KERLY SERVILIERI, APOTEKER PÅ BRÆDSTRUP APOTEK

3 projekter, som i øjeblikket er i gang i netværket:

ly Servilieri har gode erfaringer med at involvere 
medarbejderne i forskningsprojekterne. På Bræd-
strup Apotek har de medvirket til at indsamle data 
til både egne og andres projekter. Og det har givet 
masser af engagement hos medarbejderne.

”I starten tænkte flere af dem nok: åh nej, endnu 
en ting mere oven i. Men når vi først er i gang, bli-
ver de meget motiveret af, at deres faglighed bliver 
brugt. Når man har medarbejdere, der virkelig 
brænder for at gøre en forskel, skal man som chef 
stimulere det og holde det ved lige. De, som måske 
ikke har netop det drive, kan hjælpe med noget 
praktisk. Alle kan være med,” siger Kerly Servilieri, 
der er meget bevidst om, at det tiltrækker og fast-
holder de dygtige farmaceuter og farmakonomer, 
når man giver medarbejderne mulighed for at ud-
vikle sig fagligt.

Lige nu tester de for eksempel den såkaldte Klik-
Kit-teknologi, der skal støtte apoteket i rådgivning 

til kunderne om compliance. 
”Da jeg først omtalte KlikKit, var det svært for 

medarbejderne at se idéen, men da det først gik op 
for dem, at det hjælper os til at hjælpe borgerne i 
forhold til compliance, giver det pludselig mening 
og motivation,” siger Kerly Servilieri.

Arbejdet i netværket handler, ifølge Rikke Nørga-
ard Hansen, om at forbinde den forskning, der fore-
går på universiteterne og Pharmakon, med praksis 
på apoteket. Dels gør den store kontaktflade til bor-
gerne det muligt at indsamle store mængder af data 
relativt hurtigt. Dels kan medarbejderne på apote-
kerne bidrage med erfaringerne og viden fra praksis, 
fortæller Rikke Nørgaard Hansen. 

”Farmaceuterne og farmakonomerne møder hver 
dag borgerne i skranken. De har forståelsen for 
praksis og for, hvad der kan lade sig gøre,” siger 
hun. n

”

>



9

Rowa® Technologies
© 2018 BD. All rights reserved. BD, the BD Logo, Rowa and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. Oct-2018, 0000MS08162 iss1 

bd.com/rowa

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 
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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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Fysisk afstand har været nødvendigt de 

seneste måneder for at undgå COVID-19 – 

det har sat apotekets sundhedsydelser 

under pres. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Medicinsamtaler, Tjek på inhalation og andre 
sundhedsydelser er normalt en fast bestand-

del i hverdagen på apoteket. Men når hverdagen 
bliver vendt på hovedet, og man skal holde afstand 
til både borgere og kollegaer, kan det være svært at 
holde fast i sundhedsydelserne. 

Alle apotekets sundhedsydelser har været under 
pres, siden store dele af Danmark lukkede ned i 
midten af marts. På sektorplan blev der gennemført 
2.321 medicinsamtaler i løbet af februar måned, 
mens tallene for marts og april måned var nede på 
henholdsvis 1.531 og 1.144. Altså en halvering fra 
februar til april. Også på TPI, compliancesamtaler 
og genordination er der sket store fald i marts og 
april. 

Sundhedsfaglig direktør i Apotekerforeningen Bir-
the Søndergaard betragter de store fald i sundheds-
ydelser som en naturlig konsekvens af omstændig-
hederne.

”På nogle apoteker har de fysiske rammer begræn-
set muligheden for at gennemføre eksempelvis me-
dicinsamtaler på en sundhedsmæssigt forsvarlig 
måde. Samtidig har borgerne måske været mere for-
sigtige med at takke ja på grund af frygt for smitte,” 
siger Birthe Søndergaard.

Personalets sikkerhed er det vigtigste

Et af de apoteker, hvor medicinsamtalerne de sene-
ste måneder har ligget stille, er Nykøbing F. Svane 
Apoteket. På en normal måned gennemfører apote-
ket medicinsamtaler i rigelige mængder i forhold til 
målsætningen. Men i april måned var tallet et rundt 
nul. Det skyldes både mangel på udbud og efter-
spørgsel, forklarer apoteker Betina Kjær Hansen.

”Vi laver normalt medicinsamtaler i et lille lokale, 
hvor det ikke er fysisk muligt at overholde afstands-
kravet. Så det har simpelthen ikke kunnet lade sig 
gøre på en forsvarlig måde. Og efterspørgslen har 

Antallet af medicinsamtaler 
halveret under COVID-19

Apotekerforeningen lagde i midten 
af marts materialer på medlemsnettet 
om, hvordan man kan håndtere udfor-
dringerne med TPI og medicinsamtaler 
under COVID-19.

For TPI anbefaler foreningen at hen-
vise borgerne til vejledningen i ind-

lægssedlen samt til Min.medicin.dk, 
hvor der ligger instruktionsfilm om for-
skellige inhalationsdevices. Apoteket 
kan dog ikke modtage honorering for 
ydelsen på den måde.

Både medicinsamtaler og complian-
cesamtaler kan gennemføres via vi-

deo. Apoteket kan også sætte en ple-
xiglasplade op, så farmaceuten og bor-
geren kan side ansigt-til-ansigt under 
samtalen uden at risikere smitte. Man 
skal dog stadig samtidig sørge for en 
afstand på to meter mellem sig. 

COVID-19-sikre sundhedsydelser
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heller ikke været der,” siger apotekeren. 
Betina Kjær Hansen forklarer, at det vigtigste for 

hende i hele perioden med COVID-19 har været at 
sørge for sikkerheden – både for borgernes og perso-
nalets skyld. Derfor er hun også forsigtig med at lø-
be gang i medicinsamtalerne for tidligt. 

”Vi skal nok komme op i gear igen, men vi er der 
ikke endnu. Der vil nok gå noget tid, før vi kan ven-
de tilbage til normalen. Medicinsamtaler er vigtige, 
men mit personales sikkerhed er det vigtigste,” un-
derstreger Betina Kjær Hansen.

Kommunale aftaler på pause

Det er ikke kun de sundhedsydelser, som foregår på 
selve apoteket, der har været pressede under CO-
VID-19. Apotekernes rygestopkurser og undervis-
ning af personale på plejecentre og bosteder har ek-
sempelvis også mange steder haft svære vilkår.

Tønder Løve Apotek er et af de apoteker, der sam-

arbejder tæt med kommunen. Apoteket har tre ud-
dannede rygestopinstruktører, der under normale 
omstændigheder altid har rygende travlt. Derud-
over underviser apoteket personale på kommunens 
bosteder i basal medicinhåndtering. Men under 
COVID-19 har det arbejde ligget helt stille, fortæller 
apoteker Helle Abildgaard Rasmussen.

”Både vi og kommunen har været enige om, at 
det ikke var smitterisikoen værd at fortsætte som 
normalt. Det har borgerne heldigvis været forståen-
de over for, selvom det selvfølgelig er ærgerligt,” si-
ger hun.

Apotekeren glæder sig til at komme i gang igen, 
og det ser ikke ud til, hun skal vente meget længere.

”Vi er så småt kommet i gang med rygestopkur-
serne igen. Vi regner med at komme op at køre som 
normalt, når fase fire af genåbningen træder i 
kraft,” fortæller Helle Abildgaard Rasmussen. n

MEDICINSAMTALER PÅ SEKTORPLAN
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De første apoteker har 
vaccineret mod pneumokokker

Uddannelse

Tre apoteker har været ude på lokale pleje-

hjem og vaccinere mod pneumokokker. 

Mange flere er med, når det udvidede 

vaccinationsprogram går i gang til efteråret. 

Tekst: Trine Ganer

 Megasjovt” og ”lige til højrebenet, når man 
er vant til at vaccinere mod influenza”. Så-

dan beskriver apoteker Lise Larsen sit vaccinations-
besøg på et privat plejehjem i kommunen, hvor 
hun og hendes souschef for nylig vaccinerede 29 
beboere mod pneumokokker.

Frederikssund Apotek er dermed et af foreløbig tre 
apoteker, som har indgået aftale med et plejehjem 
om at vaccinere beboerne mod pneumokokker. Det 
sker, efter at Folketinget for nylig vedtog et nyt vac-
cinationsprogram, som giver særligt sårbare borgere 
tilbud om gratis vaccination mod pneumokokker. 
Programmet implementeres hen over det kommen-
de år med en første fase, hvor især beboere på lan-
dets plejehjem skal vaccineres, og en anden fase, 
der inden længe formentlig vil inkludere flere risi-
kogrupper.

Med i første fase

Lise Larsen var blandt de mere end 60 apotekere un-
der APOVAC, som meldte sig til første fase.

”Vi har masser af erfaring i at influenzavaccinere, og 
det er oplagt, at vi byder os til og stiller vores faglig-
hed til rådighed i forhold til at vaccinere mod pneu-
mokokker også,” siger Lise Larsen. 

Hun henvendte sig i første omgang til kommu-
nen men erfarede hurtigt, at det i Frederikssund 
Kommune er det enkelte plejehjem, der indgår afta-
le om vaccination. Og hun måtte derfor have fat i 
dem enkeltvis. Indtil videre er det lykkedes at indgå 
aftale med det private plejehjem, hvor hun og sous-
chefen vaccinerede 29 beboere hen over en formid-
dag midt i maj. Og det var en god oplevelse.

”Jeg kan godt lide at bruge min faglighed i nogle 
andre rammer, end jeg er vant til. Om der er økono-
mi i det endnu, har jeg ikke forholdt mig til. Nu 
skulle vi bare i gang,” siger Lise Larsen.

Og det var, ifølge Frederikssund-apotekeren ekstra 
sjovt, at det var et af de lokale plejehjem. 

”Der var flere af de beboerne, vi vaccinerede, som 
er kommet på apoteket igennem mange år, men 
som nu er for dårlige til at hente deres egen medi-
cin. Det var et glædeligt gensyn. For én faktisk så 
meget, at hun begyndte at græde, da hun så os,” 
fortæller Lise Larsen.

Også på Ishøj Apotek er man lykkedes med at lave 
aftale om pneumokokvaccination af beboerne på et 
plejehjem i kommunen. Her er det farmakonom 
Özge Gülen, som er vaccinationsansvarlig på apote-

”

Mere end 1.000 medarbejdere på landets 
apoteker er certificerede til at foretage 
influenzavaccination. 

Det kræver en supplerende uddannelse 
og certificering at vaccinere mod pneu-
mokokker. Her lærer vaccinatøren om:

•  vaccinen, herunder virkninger og bivirk-
ninger

•  håndteringen af pneumokokvaccinen, 
der kommer i hætteglas og skal påfyl-
des sprøjten, modsat influenzavaccinen, 
der kommer i præfyldt sprøjte

• håndtering af nødssituationer

Cirka 200 er indtil videre certificeret til at 
vaccinere mod pneumokokker.
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VÆRN. Anette Bahlke, souschef 
på Frederikssund Apotek, er klar 
til at vaccinere de sårbare pleje-
hjemsbeboere.

ket, der har stået for det hele.
”Jeg kontaktede de plejehjem, som vi har samar-

bejde med i forbindelse med forsendelse. Flere tak-
kede nej, fordi de har en aftale med egen læge, men 
heldigvis lykkedes det at få aftale med et plejehjem, 
som jeg har været ude på. Min oplevelse var rigtig 
god,” siger Özge Gülen.

Hun er glad for at være i gang med pneumokok-
vaccination, så hun er rustet til efteråret, hvor hun 
håber på at vaccinere mange flere. 

Mange bruger lægen

Og det er da også anden runde, hvor apotekerne kan 
vaccinere for både influenza og pneumokokker, som 

direktør i APOVAC, Kristian Johnsen, har blikket ret-
tet imod. For selv om mange apoteker har meldt sig 
klar til at rykke ud, er det mange steder lægen, som 
står for plejehjemsbeboernes vaccinationer.

”Vi vidste godt, at de mange steder ville køre med 
lægen. Plejehjemmene har læger tilknyttet, så det er 
jo meget naturligt. Men vi vil gerne vise, at apote-
kerne også kan være med til at løse sådan en haste-
opgave, og selv om vi ikke har haft så mange ude 
her i første omgang, har vi fået gjort opmærksom 
på os selv overfor rigtig mange kommuner, og det 
synes vi er vigtigt,” siger Kristian Johnsen.

Det bliver dog først, når der åbnes for anden fase 
med pneumokokvaccination af flere risikogrupper, 
og når influenzavaccinationssæsonen går i gang til 
efteråret, at apotekerne for alvor kommer i gang 
med at vaccinere mod pneumokokker, forudser Kri-
stian Johnsen.

”Med 130.000 influenzavaccinationer sidste år fik 
vi for alvor vist, at de danske apoteker kan være 
med til at løfte vaccinationsraten overfor risiko-
grupper, hvor der stadig er et stykke vej til WHO’s 
målsætning på 75 procent. Når influenzasæsonen 
starter til efteråret, har vi en ekstra vaccination at 
tilbyde, når borgerne kommer på apoteket, og coro-
napandemien kommer formentlig til at betyde, at 
folk bliver endnu mere opmærksomme på, at de 
skal vaccineres,” siger Kristian Johnsen. n

Folketinget vedtog den 31. marts et nyt 
vaccinationsprogram om gratis pneumoko-
kvaccination med PPV23 til personer, der 
er fyldt 65 år og til risikogrupper.

I første fase er det især beboere på pleje-
hjem, der skal vaccineres, samt særligt ud-
satte grupper, hvor de sidste primært vac-
cineres af egen læge. I anden fase forven-
tes flere risikogrupper at være omfattet. 

Vaccinen dækker i seks år, og det er der-
for kun borgere i risikogruppen, der ikke er 
vaccineret mod pneumokokker inden for de 
sidste seks år, der er omfattet. 

Målet for det samlede program er at nå 
75% tilslutning for både pneumokok- og 
influenzavaccination, som WHO anbefaler 
til ældre på 65 år og derover samt øvrige 
risikogrupper. 

Nyt vaccinationsprogram

OBS! Målgruppen for pneumokok-
vaccination er udvidet fra den 15. 
juni, så den omfatter alle borgere 
over 65 år. Årsagen er, at der tidlige-
re end forventet er kommet 300.000 
ekstra dosis vacciner til landet. Dette 
blev meldt ud efter redaktionens 
slutning.
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Udviklingen af den nye apoteksapp er i 

fuld gang. Farmaci har talt med tre 

apotekere fra et nyetableret testpanel 

om deres forventninger

Tekst: Trine Ganer

V i bruger den, når der skal tjekkes nyheder, 
bestilles tid hos lægen, når skridtene skal 

tælles, og regningerne betales. Mobiltelefonen er 
for de fleste blevet en uundværlig assistent i et 
hav af hverdagens gøremål. Og snart skal den 
også frem, når der skal holdes styr på recepterne, 
bestilles receptpligtig medicin til afhentning på 
apoteket og tjekkes for compliance.

Til efteråret lanceres den nye apoteksapp, der 
skal knytte borgerne tættere til deres foretrukne 
apotek. Ud over at samle de funktioner, der i dag 
ligger i henholdsvis Medicinkortet og Medicin-
huskeren – og gøre det mere brugervenligt – skal 
den nye app blandt andet også indeholde en 
abonnementsfunktion, hvor borgeren kan opret-
te faste bestillinger på receptmedicin.   

Arbejdet med appen er nu inde i en fase, hvor 
funktioner og løsninger snart skal testes og pas-
ses til. Til det benyttes brugertest og et app-panel 
af apotekere og apoteksmedarbejdere, som skal 
være med til at sikre, at den nye app kommer til 
at give værdi for apoteket og for kunderne (se 
boks).

Styrke relation til de yngre

Blandt de apotekere, der skal give feedback og te-
ste i den kommende tid, er apoteker Christina 
Weidemann Pedersen fra Aabybro Apotek. Hun 
håber, at appen kan skabe en tættere relation til 
de yngre kunder, som hun oplever i begrænset 
omfang kommer på apoteket i dag.

”Vi skal have knyttet vores yngre kunder tæt-
tere til de fysiske apoteker. Og her forventer jeg, 
at en app kan være med til at skabe en stærkere 

Ny app skal give værdi for  apoteker og kunder

Sneak peek ind i  
den nye apoteksapp
Få et kig ind i nogle af funktionerne i den 
nye apoteksapp, der lanceres til efteråret. 

Recepter med lagerstatus 
Funktionen, der vil få integration til FMK, kommer til at 
minde om den nuværende Medicinkort-app – dog i en 
mere brugervenlig form. I receptoversigten kan man se 
hvor mange udleveringer man har tilbage, om recepten 
skal fornys, om der er anmodet om fornyelse, og om læ-
gen har afvist en fornyelse. Ved et klik ind på de enkelte 
recepter, kan borgeren se priser, substitutionsmuligheder 
og lagerstatus. Appen viser ikke antal varer på lager.

Faste bestillinger 
Abonnementsfunktionen bliver en service til borgere i 
stabil behandling. Borgeren kan planlægge fremtidige fa-
ste bestillinger i forhold til netop deres behov. Appen vil 
på en intelligent måde samle faste bestillinger på flere 
slags medicin, så bestillingerne kan afsendes eller afhen-
tes på samme tid. Det er praktisk for både apoteket og 
borgeren. Når tiden for næste faste bestilling nærmer sig, 
får borgeren en besked i appen. Her kan borgeren få et 
overblik over, hvad der kommer med i bestillingen, og hvad 
det vil koste efter tilskud. Når borgeren bekræfter, kan 
apoteket behandle bestillingen. 
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Ny app skal give værdi for  apoteker og kunder

De viste billeder er prototyper og 
derfor ikke nødvendigvis helt iden-
tiske med skærmbillederne i den 
færdige app.

Foretrukket apotek
Borgeren vælger et foretrukket apotek, når 
vedkommende opretter sig på appen. Det vil 
være her, borgeren vil lægge sine faste be-
stillinger og se lagerstatus. Og i kommende 
versioner vil borgeren også få nyheder fra 
det foretrukne apotek og være en kanal for 
for eksempel medicinsamtaler.  

Medicinhusker
Borgeren vil med den nye app kunne få en 
reminder, når det er tid til at tage medicin. 
Samtidig vil man kunne få et overblik over, 
hvilken medicin der skal tages hvornår. Og 
så bliver det muligt at se visuelt, om man 
er compliant. Da medicinhuskeren kommer 
til at ligge som en del af appen med recep-
ter, er det forventningen, at mange flere vil 
få øjnene op for muligheden for at få hjælp 
til at huske deres medicin. Desuden bliver 
funktionen mere brugervenlig og stabil 
end den nuværende Medicinhusker-app.

Assistent
Appen kommer til at få en assistent, der 
holder styr på de ting, borgeren bør tage 
aktion på. Det kan være fornyelse af 
recept, påmindelse om at tage medicin 

og godkendelse af den næste faste 
bestilling af receptmedicin.
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relation til især dem. Det er fint, at de bestiller on-
line, men vi vil gerne se dem hernede, så de lærer os 
at kende. Det er hele øvelsen, som jeg ser det,” siger 
Christina Weidemann Pedersen. 

Og netop muligheden for at skabe loyalitet hos 
den unge generation, er det vigtigste formål med 
apoteksappen, mener Sam Salah, apoteker på Kon-
gelig Hof Apotek i København.

”De fleste kunder i dag er mere digitalt orienterede 
og mere mobile, hvorfor de ikke er så loyale som 
den ældre generation. Jeg tror derfor, at en app kan 
knytte dem tættere til et fysisk apotek,” siger Sam 
Salah.

Sparer tid

Han ser en stor fordel i, at kunderne kommer til at 
kunne bestille deres receptmedicin på appen, så den 
ligger klar, når de kommer ned på deres foretrukne 
apotek. Både for apoteket og for kunden.

”Det sparer tid for alle, hvis kunden bestiller på 
forhånd, og man vil undgå de situationer, hvor kun-
den går forgæves, fordi recepten ikke er kommet fra 
lægen, eller fordi et lægemiddel er i restordre,” for-
udser Sam Salah. 

Og det er netop abonnementsfunktionen, der skal 
sælge appen over for kunderne, mener Claus Holm 
Slot, apoteker på Vejle Løve Apotek, der også er med 
i app-panelet.

Vil du være med til at teste  
den nye apoteksapp?
Er du apoteker eller apoteksansat, og vil du gerne være med 
til at teste og udvikle den nye app? Mere end 50 har allerede 
meldt sig. Vil du også være med, kan du kontakte teamleder 
for Team Web i Apotekerforeningen, Hanne Vestergaard, på 
hav@apotekerforeningen.dk eller tlf. 25 48 72 67.
Du kan også melde dig til via 
medlemsnettet.apoteket.dk/app-panel

Danmarks mest downloadede app 
Efter at have levet et stille liv i sit første år blev de prakti-
serende lægers app, Min Læge, på kort tid den mest down-
loadede app i Danmark under COVID-19-krisen. Det skete, 
da man i begyndelsen af nedlukningen fik etableret mulig-
hed for videokonsultationer via appen, så borgene kunne 
komme til konsultation hos deres praktiserende læge hjem-
mefra.

Især omtalen af appen på pressemøder under nedluknin-
gen fik antallet af downloads til at eksplodere. I dag er den 
Danmarks mest downloadede app, der er hentet mere end 
en halv mio. gange.  

Det er i øvrigt især beboerne i Region Hovedstaden, der er 
blevet glade for at gå til lægen via appen. 

”Nu har folk vænnet sig til at bruge Medicinkortet, 
og hvis de skal skifte over på en ny app, tror jeg, at 
det er afgørende, at den kan mere end Medicinkor-
tet”, siger Claus Holm Slot.

Fed mulighed

At kunderne på hans apotek nok skal vænne sig til 
at bruge den nye app, er han ikke i tvivl om.

”Når jeg tænker på, hvor mange vi har fået til at 
bruge Medicinkortet. Hvis de kan se, at der er et for-
mål, skal de nok tage den til sig,” siger Claus Holm 
Slot. 

Også Christina Weidemann Pedersen tror på, at en 
del af kunderne på hendes fire apoteker vil tage godt 
imod den nye app. 

”Jeg er ikke i tvivl om, at mange vil synes, at det 
var en fed mulighed. Især pendlerne, som vi har 
mange af. Jeg kunne forestille mig, at mange vil sen-
de en bestilling om lørdagen til afhentning i starten 
af ugen. Det vil opleves som en god service,” siger 
Christina Weidemann Pedersen.

Den nye apoteksapp er planlagt til lancering til  
efteråret. Herefter fortsætter udviklingen af nye 
funktioner i appen. Blandt andet er der planer om 
en funktion med brugerens egne sundhedsdata og 
skræddersyede nyheder. n

>
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Farmakonomskolen lukkede ned, og ele-

verne blev sendt hjem til fjernundervisning 

og eksamen foran pc’en, da COVID-19 

ramte. Om eleverne kan komme tilbage 

efter sommerferien, er endnu tvivlsomt. 

Farmakonomskolen vil gøre, hvad man 

kan. 

Tekst: Kim Andreasen, freelancejournalist

Det blev ikke til meget søvn for Pharmakons 
administrerende direktør og rektor for farma-

konomuddannelsen, Lotte Fonnesbæk, natten mel-
lem tirsdag og onsdag den 10. og 11. marts 2020. I 
de dage udviklede COVID-19 epidemien sig time for 
time i Danmark, og det gjorde bekymringen og 
usikkerheden også blandt farmakonomeleverne. 

“I løbet af tirsdagen begyndte jeg at få henvendel-
ser fra de elever, som var taget hjem fra skoleophol-
det hos os om fredagen. Nogle sagde, at de var syge. 
Andre var usikre på, om de var i risiko, fordi de hav-
de været i nærheden af nogen, der havde været ude 
at rejse. I løbet af dagen blev jeg mere og mere be-
kymret ved tanken om, at Farmakonomskolen kun-
ne risikere at blive epicentret for coronasmitte på 
apotekerne i Danmark. Eleverne bor jo her og har 
både undervisning, aftensmad og masser af socialt 
samvær sammen. Derefter sender vi dem tilbage til 
apotekerne overalt i landet”, fortæller Lotte Fonnes-
bæk om de overvejelser, hun gjorde sig den tirsdag 
aften og nat i marts. 

Usikkerhed og bekymring

I tæt dialog med Pharmakons bestyrelsesformand, 

Farmakonomforeningen, Apotekerforeningen og 
skolens ledelse tog hun i løbet af onsdag den 11. 
marts beslutningen om at sende det nye hold af 
tredjeårsstuderende, som om mandagen havde ind-
logeret sig på skolen, hjem igen. 

“Jeg kunne med den udvikling, der var i samfun-
det på det tidspunkt, ikke tage ansvaret for hverken 
elevernes sundhed, eller at vi eventuelt kunne bi-
drage til en smittespredning, som også ville påvirke 
sikkerheden for forsyning af lægemidler i Dan-
mark”, siger Lotte Fonnesbæk.  

De godt og vel 100 elever modtog beskeden blan-
det. Flere var meget kede af det og græd. Det var de-
res sidste skoleophold inden den afsluttende eksa-
men. Der var planlagt fest og afsked med både hin-
anden og skolens lærere og personale, som mange 
af eleverne har et nært forhold til. Alt det blev plud-
seligt ikke til noget. 

Mange af eleverne blev samtidig usikre og bekym-
rede for den næste tid. Blandt dem tredjeårseleven 
Mette Schou fra Horsens Svane Apotek.  

“Først tænkte vi, at vi ikke kunne tage de prøver, 
som vi skulle tage for at bestå det sidste forløb. Sam-
tidig begyndte vi at tænke på eksamen. Ville vi nu 
nå at lære det, som vi skulle for at bestå? Og oveni 
det gik det op for os, at vi ikke ville komme til at se 
hinanden igen”, fortæller hun.

Vi har været igennem det sammen om uddannel-
sesansvarlig på Bramminge Apotek er Jonna Kristen-
sen vant til at skulle hjælpe farmakonomelever godt 
på vej gennem deres uddannelse. Hun indså hur-
tigt, at situationen med COVID-19 og overgangen 
til fjernundervisning gav hende en endnu vigtigere 
rolle i at støtte og vejlede eleverne.

“I starten var eleverne meget frustrerede og be-
kymrede. De har ikke været bange for at være i 

Fra fælles aftensmad 
til fjernundervisning
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skranken og for at blive smittet, men de har været 
bange for, om undervisningen online nu også var 
god nok, og om de nu ville få lært alt det, som de 
skulle til eksamen. Når eleverne er på skole, er de 
vant til at have en meget struktureret dag. Nu skulle 
de i langt højere grad selv strukturere den og tage 
ansvar for deres læring. Det har været en stor udfor-
dring for mange, og her har jeg måttet tage flere 

snakke med mine elever end normalt”, fortæller 
Jonna Kristensen. 

COVID-19 har givet Jonna Kristensen en tættere 
relation til de elever, som hun har under sine vin-
ger. 

“Nu har vi været noget igennem sammen, og vi 
har været fælles om frustrationer og usikkerhed. Jeg 
har skullet holde ekstra øje med dem og igen og 

Det har for eksempel 
fungeret fint med video-
er, men mange af vores 
opgaver er lavet til grup-
pearbejde, og det har væ-
ret svært. Jeg er da stadig 
lidt usikker på eksamen - 
især på den mundtlige 
del. Normalt plejer man 
for eksempel at sidde 
med de lægemidler i hån-
den, som man skal eksa-
mineres i. Nu bliver de 
vist online. Det er ander-
ledes”.

METTE SCHOU, 
TREDJEÅRSELEV FRA 
HORSENS SVANE APOTEK

”

>
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gode råd til apoteker med 
farmakonomelever under COVID-19 

Ryk tættere på: Som uddannelsesapotek er det vigtigt at 
støtte den studerende i den nye læringssituation og rykke 
lidt tættere på. Normalt vil man give mere slip, når de er på 
skoleophold. Når de nu er hjemme, er der en anden brug for 
støtte. Vær lidt mere opmærksom på, at de skal lære noget 
på en ny måde. Lyt til den enkelte elevs behov. Vær især op-
mærksom på, at flere kan have brug for hjælp til at planlægge 
deres dag. 

Giv dem ro til at studere og forberede sig til eksamen: Vig-
tigt, at de får den ro, som de har brug for, til at gennemføre 
undervisning og eksamen.

Hav tålmodighed i forhold til, at vi ikke klart kan se, hvordan 
efteråret bliver. Og at der kan komme ændringer, som vi ikke 
kan planlægge. Apotekerne skal være tålmodige og hjælpe 
de studerende med at være tålmodige. 

Fejr de studerende, når de bliver færdige: Vi kan ikke tilbyde 
dimensionsfest, som vi plejer. Elektronisk fejring vil der blive 
på en eller anden måde. Vi håber, at apotekerne også lokalt 
vil fejre, at de studerende bliver færdige. Apotekerne må ger-
ne hjælpe os med at få fejret de unge mennesker. 

Brug Farmakonomskolen: Kontakt skolen i tilfælde af 
spørgsmål om undervisning og eksamen. Og meld tilbage, 
hvis der er noget i undervisnings- eller informationsmateria-
let, der kunne være anderledes. 
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igen spørge ind til, hvordan de har det. Samtidig 
har jeg manet til ro og sagt, at vi er nødt til at tage 
en dag ad gangen, og at det nok skal gå det hele”, 
siger Jonna Kristensen. 

Fleksibel undervisning fungerer 

Underviserne på Farmakonomskolen har knoklet 
for at give eleverne et så godt fjernundervisnings-
forløb som muligt. Det har været en stor udfor-
dring, blandt andet fordi undervisningen på skolen 

normalt er meget lidt klassisk forelæsningsundervis-
ningen og meget mere interaktiv med øvelser, dis-
kussioner og gruppearbejde. Også de har kunnet 
mærke elevernes usikkerhed. 

“De gik fra en hverdag, hvor det hele er sat i sy-
stem med et fast skema, nærmest lige fra de stod op 
til de gik i seng, til, at de selv skulle planlægge deres 
dag. Det var svært for nogle af dem, og derfor har vi 
også lavet et fleksibelt online undervisningsskema, 
hvor flere sessioner blev gentaget og også optaget, 
så eleverne kunne deltage, når det passede. Så har vi 
haft online spørgetimer og kaffemøder for hver 
klasse, hvor man kunne spørge om alt”, siger Hanne 
Dagmar Raaberg, sektionsleder for Kurser og Eksa-
men på farmakonomuddannelsen, og tilføjer, at de 
også har haft tæt, individuel kontakt med flere af 
eleverne i den seneste tid for at vejlede og guide 
dem.  

Mette Schou håber, at fjernundervisningen har 
gjort hende og de andre tredjeårselever klar til eksa-
men. 

“Det har for eksempel fungeret fint med videoer, 
men mange af vores opgaver er lavet til gruppear-
bejde, og det har været svært. Jeg er da stadig lidt 
usikker på eksamen - især på den mundtlige del. 
Normalt plejer man for eksempel at sidde med de 
lægemidler i hånden, som man skal eksamineres i. 
Nu bliver de vist online. Det er anderledes”, siger 
Mette Schou. 

Uafklaret efterår

Til august starter uddannelsesforløbene for farmako-
nomelever igen op på Farmakonomskolen. Om det 
bliver som normalt med ophold på skolen, eller om 
fjernundervisningen fortsætter, er endnu usikkert. 

“Som situationen ser ud, hvor myndighederne 
har givet lov til, at efterskoler og højskoler åbner 
igen, så er vi også klar. Jeg er lidt mere usikker på, 
om apotekerne er klar. Der er jo stadig en risiko for 
at sprede virus bredt rundt i landet, når vi har un-
dervisning på den måde, som vi har det. Det skal vi 
have en god dialog med Apotekerforeningen og Far-
makonomforeningen om”, siger Lotte Fonnes-
bæk. n
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Foråret 2020 har været højsæson for rygestop. Det 
viser antallet af downloads af rygestop-appen E-
kvit, der er udviklet i samarbejde mellem Danmarks 
Apotekerforening, Kræftens Bekæmpelse, Sundheds-
styrelsen og Københavns Kommune. 

I april måned var der 3.443 personer, som down-
loadede appen og tilmeldte sig et rygestopforløb – 
en stigning på hele 165% i forhold til samme tid 
sidste år. Også i årets første måneder oplevede man 
en stigning med 66% flere downloads samlet set i 
januar og februar og 77% flere i marts alene.

Kan skyldes prisstigning og COVID-19

Kræftens Bekæmpelse har et bud på, hvad den store 
interesse for E-kvit skyldes. Ifølge Niels Them Kjær, 
chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, 
kan årsagerne være både økonomi og frygt for CO-
VID-19.

”Den 1. april steg prisen på en pakke cigaretter 
med 15 kroner. Og så har COVID-19 gjort nogle be-
kymrede for deres helbred og motiveret dem til at 
kvitte tobakken for at styrke helbredet,” fortæller 
Niels Them Kjær.

165% flere downloader appen E-kvit

Vores kampagne 

kan nok ikke tage hele 

æren for stigningen, 

men jeg er sikker på, 

den har hjulpet til.”
HELLE JACOBSGAARD, 
SUNDHEDSFAGLIGT CHEFKONSULENT, 
DANMARKS APOTEKERFORENING

”

Rygestopkampagne kan have bidraget

Hos Danmarks Apotekerforening er man enig i den 
tolkning. Samtidig peger sundhedsfaglig chefkonsu-
lent Helle Jacobsgaard på, at apotekerne kørte en 
sundhedsfaglig kampagne om netop rygestop hele 
marts måned. 

”Vores kampagne kan nok ikke tage hele æren for 
stigningen, men jeg er sikker på, den har hjulpet 
til,” siger Helle Jacobsgaard. 

Rygestopkampagnen nåede bredt ud til målgrup-
pen og blev samlet set eksponeret for over 705.000 
personer i kampagneperioden. Særligt på sociale 
medier var kampagnen en stor succes, hvor den hø-
stede over 21.000 klik ind til kampagnesiden – mod 
en målsætning på 5.000 kliks. 

Hvis apoteket ønsker at reklamere for E-kvit, er 
det muligt at hente markedsføringsmateriale, ek-
sempelvis bannere og grafik til infoskærme, på 
www.ekvit.dk/marked.  

  LDS
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Rigtig mange kommer i øjeblikket på 

apoteket med tør og irriteret hud på hæn-

derne som følge af hyppig håndvask. Sådan 

rådgiver du dem bedst muligt.

Tekst: Louise Dissing Schiøtt 

V i vasker hænder igen og igen for at undgå 
COVID-19. For apotekspersonale er den hyp-

pige håndvask nok ikke uvant, men for mange bor-
gere er håndhygiejnen blevet skruet væsentligt op i 
forhold til normalt. Det kan sætte sine spor på hu-
den, der tørrer ud og kan blive rød og irriteret. 

Noget af det vigtigste, når man rådgiver om tørre 
hænder, er ifølge sundhedsfaglig konsulent i Dan-
marks Apotekerforening Stine Fabricius, at man 
hjælper borgerne til at bevare hudens naturlige 
fedtlag.

”Huden er vores største organ og fungerer blandt 
andet som kroppens barriere. Den har en pH-værdi 
på ca. 5,5 og et naturligt fedtstof, som sammen med 
hornlaget gør huden tæt. Når vi vasker hænder, va-
sker vi en del af det naturlige fedt af. Dermed bliver 
barrieren svækket,” forklarer hun.

Håndvask på den skånsomme måde

Der er ifølge Stine Fabricius flere ting, man kan gøre 
for at beskytte hudens naturlige barriere. En af dem 
er at vaske hænder skånsomt. Her gælder det både 
om at vælge en hudvenlig sæbe – og om at bruge 
den rigtig.

”Det er vigtigt at gøre hænderne våde, inden man 
kommer sæbe på. Og så skal man skylle grundigt ef-
ter vask, så der ikke sidder sæberester og irriterer,” 
siger hun. 

Stine Fabricius understreger, at man bør vaske 
hænder i koldt eller lunkent vand, fordi varmt vand 
udtørrer huden. Når hænderne er vasket, skal de 
tørres grundigt, da våde hænder er mere udsatte. 

”Man kan eventuelt duppe hænderne tørre. Hvis 
man gnider kraftigt, kan det have en ’sandpapirsef-

fekt’, hvor man kommer til at fjerne unødigt meget 
af hornlaget,” fortæller Stine Fabricius.

Husk hudplejen

Ud over at skåne hudens barriere ved håndvask skal 
man også sørge for at genopbygge den med god 
hudpleje. Når man skal finde den rette creme til en 
borger, skal man først og fremmest afdække behov 
og præferencer – for den rette creme er ifølge Stine 
Fabricius en, der bliver brugt regelmæssigt.

”Vi skal have borgerne til at tænke på det at bruge 
håndcreme, ligesom tandbørstning. Det er noget, 
man gør for at undgå uønskede tilstande. Og det 
skal helst bare være en vane,” siger hun.   

Nogle kan have brug for en fugtighedscreme med 
et højt fedtindhold, hvis huden er meget ødelagt. 
Fedtindholdet kan nemlig lægge en beskyttende 
barriere på hænderne. Det kan dog være besværligt 
at bruge i løbet af dagen, fordi et højt fedtindhold 
kan give følelsen af fedtede hænder. Løsningen kan 
være at bruge den fede creme om natten og supple-
re med en lettere creme i løbet af dagen. 

Håndvask eller håndsprit? 

Mange apoteker bliver spurgt, om det er bedst at va-
ske hænder med sæbe eller vælge håndsprit. Det 
korte svar er, at håndvask og håndsprit er ligeværdi-
ge – hvis altså begge dele sker korrekt. Det er dog ik-
ke alle håndvaske, der kan erstattes af sprit. Det an-
befales altid at vaske synligt beskidte eller fugtige 
hænder, og derudover er håndvask at foretrække ef-
ter toiletbesøg, bleskift og før madlavning. 

Håndsprit bør kun bruges på tørre hænder, der ik-
ke er synligt beskidte, og skal gnides ind i huden li-
ge så grundigt som sæbe. Det er vigtigt at bruge en 
mængde, der kan holde huden fugtig i ca. 30 sekun-
der, som er den tid, det minimum tager at bruge 
håndsprit korrekt. For borgere med særligt udsatte 
hænder eller håndeksem kan det give god mening 
at erstatte nogle af de daglige håndvaske med 
håndsprit indeholdende glycerol, der har en plejen-
de effekt på huden. n

Skån de tørre hænder
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råd til rådgivning om tørre hænder

Mild sæbe. Sæben bør have en hudvenlig pH-værdi på mellem 
5,5-7. Man kan overveje at vælge uparfumeret sæbe til hyppig 
håndvask, fordi risikoen for at udvikle allergi stiger, jo mere man 
bliver eksponeret for et stof. 

Skyl grundigt – i køligt vand. Håndvask bør foregå i koldt eller 
lunkent vand. Man bør gøre hænderne våde, inden sæben forde-
les, og så skal man sørge for at skylle alle sæberester af bagefter. 

 Tør skånsomt. Hænderne skal tørres grundigt, da våde hænder 
er mere udsatte. Dup evt. hænderne tørre i stedet for at gnide – 
det skåner huden. 

Husk den gode pleje. Den rigtige creme er en, der bliver brugt. 
Så find ud af sammen med borgeren, hvad vedkommende kan 
lide. 

 Håndvask eller håndsprit? Håndvask anbefales som udgangs-
punkt, mens håndsprit kan være en god løsning på farten. 
Håndsprit kan desuden med fordele erstatte nogle håndvaske for 
borgere med fx håndeksem, da det indeholder glycerol. 

Liste over alternativer til  
håndsæbe på medlemsnettet
Apotekerforeningen har spurgt producenter af forskellige rense-
produkter, hvilke de betragter som egnede til håndvask. Disse 
produkter er samlet på en liste, som findes på medlemsnettet. 
Listen opdateres løbende, hvis foreningen får kendskab til flere 
produkter, der også kan bruges til håndvask.
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Navnestof  

Udnævnelser

Høng Apotek: Hassan Ahsan Rana blev 
den 4. maj 2020 udnævnt til at drive bevillingen. 

Apoteksovertagelse

Apoteker Lisbeth Roslund Nielsen overtager 
pr. 1. juni 2020 Horsens Svane Apotek.

Nye filialer

Nykøbing F. Svane Apotek åbnede ny filial 
den 2. juni 2020 under navnet Guldborgsund 
Svane Apotek.

Roskilde Dom Apotek åbnede ny filial den 2. juni 
2020 under navnet Østerparkens Apotek Taastrup.

Ledige bevillinger

Bevillingen til at drive Esbjerg Krone Apotek er 
ledig pr. 1. oktober 2020.

Bevillingen til at drive Frederiksberg Gl. Konge-
vej Apotek er ledig pr. 1. oktober 2020. 

 

Apoteksflytninger

Tommerup Apotek og filialen Bellinge Apotek 
har pr. 1. juni 2020 byttet adresse. Samtidig skifter 
Tommerup Apotek navn til Odense Bellinge Apo-
tek og har således nu adressen Elmegårdsvej 2, 
5250 Odense SV. Bellinge Apotek skifter navn til 
Tommerup Apotek filial af Odense Bellinge Apotek 
og ligger nu på Tallerupvej 15, 5690 Tommerup.  

Fødselsdage 

50 år

16. juli 2020: Gitte Halberg Andersen, 
Rødding Apotek

16. juli 2020: Thomas Croft Buck, 
Børkop Apotek og Vejle St. Thomas Apotek

70 år

26. juli 2020: Gunder Gundersen, 
Hobro Apotek
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20. maj 2020

”Vi kan ikke finde en årsag til det stigende 

forbrug, ud over at næsespray er blevet 

lettere at få fat i. Det er selvfølgelig godt, 

hvis flere bliver hjulpet af med gener som 

tilstoppet og ’tæt’ næse, når de er forkøle-

de. Men vores bekymring er, at flere sim-

pelthen er blevet afhængige.” 

– Anne Kahns, 

formand for Danmarks Apotekerforening

Klip fra medierne  

                         Regionale Nyheder 19.30, 
25. maj 2020
”Det forøgede antal borgere på dosispak-ket medicin har givet travlhed på Svane Apoteket i Frederikshavn. Her bliver hundredevis af patienters medicin pakket i de rette doser hver eneste dag. […] Det sparer både tid og øger sikkerheden. […] Kommunen håber over tid at kunne udvi-de ordningen til at omfatte 2500 borgere mod de nuværende 1100.” 

                                
maj 2020
”Medicin kan være farlig, og som forbru-
ger mister man alt for let respekten og for-
ståelsen for, at medicin skal bruges med 
omtanke, når man selv kan tage den ned 
fra hylde.” 

– Sundhedsfaglig direktør i 
Danmarks Apotekerforening 
Birthe Søndergaard
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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


