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De fleste af de borgere, der 

får foretaget en antistoftest 

på apotek, går hjem med en 

negativ test i hånden. De 

kommer ellers, fordi de er 

sikre på, at de har været 

syge af COVID-19, fortæller 

to af de apoteker, der tilby-

der testen.

Tekst: Trine Ganer

Hovedparten af de de borge-
re, der går ind på et apotek 

og lader sig teste for antistoffer 
mod COVID-19, går ud igen med 
en negativ test. Og det overrasker, 
når testen ikke kan påvise anti-
stoffer. Det fortæller apoteker 
Charlotte Wiberg på Hvalsø Apo-
tek. Hun har tilbudt testen i et 
par uger, da Farmaci taler med 
hende (primo juli, red.). Ud af de 
75 borgere, hun og medarbejder-
ne har testet, har kun fire været 
positive.

”Stort set alle, vi tester, kom-
mer, fordi de tror, at de har været 
smittede. Mange har været syge i 
starten af året og har en formod-
ning om, at det var COVID-19. 
De vil gerne have styret deres nys-
gerrighed,” siger Charlotte Wi-
berg.

”Næsten alle tror, 
at de har været smittet”

Antistoftest på apotek: 

end på Hvalsø Apotek. På Lyngby 
Svane Apotek er det således 56 ud 
af de 471 testede – altså næsten 
hver ottende – som har været po-
sitive (tal indhentet primo juli, 
red.).

”Vi ligger jo i det, som nogle 
kalder whiskybæltet, hvor mange 
var på skiferie i Sydeuropa i star-
ten af året. Mon ikke det er for-
klaringen,” siger Charlotte Dyer-
berg, der sammen med kollegaer-
ne har haft travlt, siden de lance-
rede testen. Så travlt, at der i de 

Mange på skiferie

Også på Lyngby Svane Apotek 
kommer borgerne for at få vished 
for deres fornemmelse af, at de 
har været smittet med COVID-19. 
Derfor sørger souschef Charlotte 
Dyerberg for at forberede folk på, 
at de måske bliver skuffede.

”Næsten alle tror, at de har væ-
ret smittet. Jeg siger til dem, at de 
ikke må blive alt for skuffede, hvis 
testen er negativ, og at det der-
med formentlig i stedet var en al-
mindelig influenza, der har haft 
gjort dem syge,” siger hun. 

Hun og hendes kollegaer gør 
meget ud af at informere folk om, 
at et positivt svar ikke betyder, at 
man kan ændre adfærd. 

”Uanset hvilket svar, man får, 
skal man jo fortsat følge Sund-
hedsstyrelsens krav om afstand og 
hygiejne, og det fortæller vi na-
turligvis. Alligevel oplever folk, at 
et positivt svar giver dem mere 
tryghed og ro ved for eksempel at 
besøge familiemedlemmer på ple-
jehjem,” siger Charlotte Dyer-
berg, der oplever dialogen som 
positiv – også når hun må skuffe 
folk.

Flere positive

Selvom de fleste altså testes nega-
tive, er andelen af positive tests-
var i Lyngby dog væsentlig højere 

”Vi ligger jo 

i det, som nogen 

kalder whisky-

bæltet, hvor man-

ge var på skiferie 

i Sydeuropa i 

starten af året.”

CHARLOTTE DYERBERG, 
SOUSCHEF,  
LYNGBY SVANE APOTEK Fo
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”Vi kan en 

masse ting på 

apoteket. Det skal 

vi vise borgerne.”

CHARLOTTE WIBERG, 
APOTEKER, 
HVALSØ APOTEK

første uger var så meget pres på, 
at de ind i mellem måtte afvise 
folk og bede dem komme tilbage 
senere. 

Apoteket kan en masse 

Selv om interessen i Hvalsø har 
været mere afdæmpet, kommer 
der dog dagligt folk og bliver te-
stet. For apoteker Charlotte Wi-
berg er det ikke afgørende, hvor 
mange hun tester, men at apote-
ket kan tilbyde en test til dem, 
der ønsker det. Hun håber, at 

kunderne får øjnene op for, at 
apoteket er mere end et sted, hvor 
man henter sin receptpligtige me-
dicin.

”Vi kan en masse ting på apote-
ket. Det skal vi vise borgerne,” si-
ger Hvalsø-apotekeren, der ople-
ver en god dialog med de kunder, 
som de tester på apoteket. n

Det har desværre ikke været 
muligt at bringe de samlede tal 
for alle apoteker. 
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apoteker tilbyder borgerne test 
for antistoffer mod COVID-19.
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