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Klør det?

Vi ved, hvordan du skal behandles, også når det gælder svamp.
Svampesporer findes overalt – og trives godt i kroppens fugtige folder som
f.eks. mellem tæerne eller i skeden. En svampeinfektion er ikke alvorlig,
men skal behandles seriøst. Spørg os om behandling og forebyggelse,
eller se mere på apoteket.dk/svamp

Godt vi har apoteket
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Fra medicinsk udstyr til påbudt beskyttelse
for alle i offentlig transport.
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Forebyg smitte
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.

Vask dine hænder tit
eller brug håndsprit

Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den
fysiske kontakt

Vær opmærksom
på rengøring

Host eller nys
i dit ærme

Hold afstand og bed andre
om at tage hensyn

14.07.2020

coronasmitte.dk

sst.dk/corona
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Vaccination i en COVID-19-tid
Når sæsonen for influenzavaccination skydes i gang den 1. oktober, står hovedparten af landets apoteker igen klar til at vaccinere borgerne. Sidste år benyttede mere
end 120.000 danskere sig af muligheden for at gå direkte ind fra gaden og få årets
influenzavaccination på apoteket. Det kræver ikke tidsbestilling, og det gratis, hvis
man tilhører en af risikogrupperne.
I år håber vi at se endnu flere. For med risikoen for at blive syg med COVID-19 har
det aldrig været vigtigere at undgå en omgang ”almindelig” influenza. Både for
den enkelte borger og for samfundet. Influenza var sidste år skyld i mere end 2.000
indlæggelser. Det er en stor belastning for den enkelte, og det optager sengepladser
på hospitalerne, som vi kan risikere at få brug for til borgere ramt af COVID-19.

Anne Kahns
Formand for Danmarks
Apotekerforening

I skrivende stund er der kontrol over pandemien i Danmark. Men de seneste lokale
smitteudbrud har mindet os om, at virus ligger på lur, og hvordan situationen udvikler sig i løbet af efteråret og vinteren ved ingen.
Så mens vi venter på, at en vaccine mod COVID-19 er gennemprøvet og udrullet
bredt, er der ekstra god grund til, at borgere i risikogruppen lader sig vaccinere
mod de influenza-vira, som der kan vaccineres imod. Det gælder også
vaccination mod pneumokokker, som for nylig er blevet en del af vaccinationsprogrammet og dermed er gratis for borgere i særlig risiko. Også
den vil man kunne få på mange apoteker til efteråret.
Og når den dag kommer, hvor den ventede vaccine mod COVID-19 er
klar, hjælper vi naturligvis også gerne med at løfte den opgave. Vi har allerede vist, at apotekerne kan rykke hurtigt, når det gælder vaccination.
Vi fik på rekordtid uddannet vaccinatører og etableret et setup, der gør
det muligt at blive vaccineret på apotek med høj sikkerhed og fagligheden i orden.
Borgerne har en klar forventning om, at vaccination er noget, der foregår på apoteket. Så meldingen til myndighederne lyder herfra: Vi er klar!

”

Med risikoen

for at blive syg med
COVID-19 har det

aldrig været vigtigere
at undgå en omgang
”almindelig”
influenza.”
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TEMA: Flere enheder, færre apotekere
For fem år siden blev der vendt op og ned på, hvordan der udpeges apotekere i Danmark. Hvor det før kun var farmaceuter, der ikke havde apoteksbevilling i forvejen, som i første omgang kunne søge, blev der åbnet op for, at eksisterende apotekere kunne byde ind på en ledig bevilling på linje med farmaceuterne. Hvad har det betydet for
sektoren? Og hvad lægges der vægt på, når der vælges, hvem der skal overtage en ledig bevilling? Farmaci sætter
spot på bevillingssystemet fem år efter den nye apotekerlov.

Fem år efter lovændring:

4 ud af 10 bevillinger
går til apotekere
Næsten halvdelen af bevillingerne går til
eksisterende apotekere. Lægemiddelstyrelsen udpeger ”den bedst egnede”. Det risikerer at gå ud over fornyelsen i sektoren,
lyder kritikken.
Tekst: Merete Wagner Hoffmann og Trine Ganer
Illustration: Morten Voigt

F

or et par måneder siden åbnede apotek nr. 500
i Danmark – en stigning i antallet af apoteker
på 60 procent siden 2015. I samme periode er antallet af apotekere faldet fra 220 til i år at
være under 200 – nemlig 197. 33 af
dem har mere end én bevilling. Det
danske apotekslandskab har med andre ord ændret sig meget de senere år,
hvor det at være apoteker er blevet en
mere eksklusiv klub at blive medlem
af.
26 af de 70 bevillinger, der har været
opslået siden lovændringen i 2015, er
gået til eksisterende apotekere, mens
de resterende er tildelt farmaceuter eller nedlagt. Og det er alene kvalifikati-

onerne, der tæller, når Lægemiddelstyrelsen beslutter, hvilken ansøger der skal have en ledig bevilling.
”Vi vurderer ansøgerens ledelsesmæssige og faglige profil og erfaringer med drift af apotek eller anden virksomhed. Og så kigger vi på ansøgerens
driftsøkonomiske kompetencer. I vurderingen, af
hvem der er bedst egnet, indgår altid en vægtning
med afsæt i den specifikke bevilling,” siger sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen, Caroline Sofie Clemmesen.
Den indfaldsvinkel flugter med Apotekerforeningens forfremmelsespolitik, som blev vedtaget i
2016. Af den fremgår det, at bevillingssystemet skal
sikre, at en bevilling går til den
bedst kvalificerede. Og det mener
bestyrelsen ifølge formand for
Apotekerforeningen, Anne Kahns,
stadig.
”Det bør være den bedste kandidat, der får bevillingen, hvad
enten det er en apoteksfarmaceut,
en apoteker eller en farmaceut
uden for sektoren. De skal være
stillet lige. Det sikrer den bedst
mulige udvikling af sektoren på
sigt,” siger Anne Kahns.
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Jeg kender flere

dygtige farmaceuter,
der har brændt for at
blive apoteker, men
som har forladt sektoren for at gå til industrien.”
ELIAS MOGENSEN, SOUSCHEF,
SKOVLUNDE APOTEK OG FORMAND
FOR PHARMADANMARK - APOTEK

Virker demotiverende
Det er formand for Pharmadanmark - Apotek, Elias
Mogensen, der er souschef på Skovlunde Apotek, ikke enig i.
”Målet med lovændringen var at øge konkurrencen, men når ledige bevillinger går til eksisterende
apotekere, risikerer man, at der dannes lokale monopoler. Det går ud over udviklingen af sektoren,
fordi der bliver mindre incitament til at konkurrere på service og kvalitet,” siger Elias Mogensen.
Hvis tendensen fortsætter, bør der kigges på problemstillingen, mener Elias Mogensen.

”Vi oplever, at mange bevillinger gives til eksisterende apotekere, og flere farmaceuter er frustrerede.
Det virker demotiverende, og jeg kender flere dygtige farmaceuter, der har brændt for at blive apoteker,
men som har forladt sektoren for at gå til industrien. Der er brug for at holde på dygtige farmaceuter,
der kommer ind med gå-på-mod og nye idéer,” siger
han.
Anne Kahns anerkender, at det er vigtigt kontinuerligt at have fokus på, hvordan man tiltrækker og
fastholder dygtige, ambitiøse farmaceuter i sekto>
ren, men hun er ikke umiddelbart bekymret.
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TEMA: Flere enheder, færre apotekere
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*Status da ny apotekerlov træder i kraft

> ”Jeg synes ikke, at fordelingen er kritisk. Men det er
klart, at vi skal holde øje med udviklingen, og så
skal vi sørge for, at apoteket er et spændende sted at
være ansat med mulighed for faglig udvikling,” siger Anne Kahns.

Apotekere stilles ikke bedre
Spørgsmålet er, om de nuværende udnævnelseskriterier stiller eksisterende apotekere bedre i ansøgningsprocessen? Det mener apoteker og forfremmelseskonsulent Michael Bobak ikke nødvendigvis
er tilfældet. Som medlem af Forfremmelsesudvalget
er han med til første behandling af ansøgninger om
ledige bevillinger. I følge ham afhænger det af hvilke kvalifikationer, der er behov for, for at drive den
ledige bevilling.
”En eksisterende apoteker, der aldrig har haft konkurrence eller gennemført store forandringer, vil
blive overhalet af en souschef, der har prøvet alle de
ting, hvis den ledige bevilling kræver de kompetencer. Kravene er for begges vedkommende, at
man skal dokumentere, at man har relevant erfaring i forhold til den bevilling, man søger,”
siger Michael Bobak.
Han peger på, at udnævnelsen af henholdsvis eksisterende bevillingshavere og farmaceuter kommer ”lidt i klumper”, og at det er en
dynamisk udvikling. Der kommer et naturligt

vendepunkt, når nogle af de større koncerner bliver
splittet op i forbindelse med apotekerens pension.
I 2020 er halvdelen af de opslåede bevillinger indtil
videre gået til eksisterende bevillingshavere.
”Men to ud af tre af de mere attraktive bevillinger
med mange ansøgere er gået til farmaceuter, selv
om der også var eksisterende apotekere i ansøgerbunken. Så det er ingen naturlov, at en apoteker
nødvendigvis er den bedst kvalificerede i et ansøgerfelt,” siger han. n

Tillægsbevilling kan koste dyrt
Går man som apoteker med tanker om at søge en tillægsbevilling, er det en god idé at regne en ekstra gang på tingene. For hvad der umiddelbart kan virke som en god forretning, kan vise sig at være lige det modsatte. Har man
flere bevillinger, opfattes de nemlig som en del af en
samlet koncern.
Når sektorafgifter og udligningsafgift skal beregnes, sker
det dermed på basis af den samlede omsætning i hele
koncernen, og der er således kun én samlet beløbsgrænse for alle enheder i koncernen. Det betyder, at der typisk
betales udligningsafgift (eller mistes udligningstilskud) af
hele omsætningen i den nye bevilling.
Kilde: Danmarks Apotekerforening
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Frigør potentialet i dit apotek
Den digitale forbruger er her. Lad BD Rowa Technologies støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden.
Fordelene ved automatisering er enorme.
Lever omkostningseffektive recepttjenester med Rowa
Technologies. Øg kapaciteten, frigør kapital der er bundet
i varelagre, og reducer spild til næsten ingenting.

Rowa® Vmax
En intelligent løsning til
opbevaring og udlevering

Og med Rowa Technologies er der mere endnu. Rowa
letter dine første skridt ind i den digitale verden med en

Rowa Vmotion®

netværksportefølje af produkter: fra automatisering af

En fleksibel, interaktiv udstilling

medicinudlevering til butiksudstillinger- og digitale

til håndkøbsmedicin og

skærme i butiksvinduet.

selvbetjening

Kontakt:
Henrik Walter, mobil: 61 27 08 08, e-mail: henrik.walter@bd.com

bd.com/rowa

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
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TEMA: Flere enheder, færre apotekere

Færre søger ledige bevillinger
Antallet af ansøgere til de ledige bevillinger er faldet i de sidste fem år. Konkurrencesituationen i sektoren kan være en af
årsagerne, lyder vurderingen.
Tekst: Merete Wagner Hoffmann og Trine Ganer

A

ntallet af apotekere og farmaceuter, der lægger billet ind på de ledige bevillinger, er faldet siden 2015, hvor den nye apotekerlov medførte
store ændringer i sektoren. Det viser en opgørelse
fra Apotekerforeningen.
I de sidste fem år har der været i gennemsnit 4,5
ansøgere til de 70 ledige bevillinger, der har været i
perioden. Syv bevillinger har haft nul ansøgere. Fra
2010-2015 fik de 49 ledige bevillinger, der var i perioden, i gennemsnit 5,4 ansøgere.
Den tendens genkender apoteker Michael Bobak,
der som forfremmelseskonsulent er med til at behandle bevillingsansøgningerne for Lægemiddelstyrelsen.
”Jo længere vestpå, den ledige bevilling ligger, jo færre ansøgere får vi typisk. Men vi har også set fine
bevillinger i Københavnsområdet, som ikke får mange ansøgere. Endelig har der på
det sidste været en del bevillinger, som slet

ikke har fået nogle kvalificerede ansøgere, og som er
blevet genopslået. Det kan i sidste ende blive til en
struktursag. Det er da en bekymrende udvikling,”
siger Michael Bobak.
Det kan blandt andet skyldes den store usikkerhed, der i dag er i at have en bevilling, lyder hans
vurdering.
”Det er bestemt ikke alle, der bryder sig om den
usikkerhed, der er forbundet med at være i en branche udsat for så stor konkurrence, som apotekssektoren har været siden 2015. Nogle ansøgere siger da
også, at de specifikt har søgt apotek i et område,
hvor der på den konkurrencemæssige front er fred
og ro,” siger Michael Bobak.

Stor usikkerhed
En årsag kan ifølge Apotekerforeningens formand,
Anne Kahns, også være, at sektorens økonomistyringssystem ikke er fulgt med udviklingen, og at
honorering af kerneydelsen er blevet meget lav.
”Den økonomiske usikkerhed påvirker givet ansøgernes lyst til at søge, og samtidig stiller det
højere krav til en velfunderet forretningsplan. Man skal være klar til en situation,
hvor man som ny apoteker går ind af
ad døren for at opdage, at en kollega
kort tid efter nedsætter sig i
baghaven. Det er en stor
usikkerhed at gå ind til,” siger hun. n
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2010-2015

49 ledige bevillinger
268 ansøgere
5 opslag havde kun 1 ansøger
5,4 ansøger pr. bevilling
2015-2020

70 ledige bevillinger
313 ansøgere
7 opslag fik 0 ansøgninger
4,5 ansøger pr. bevilling

”

Man skal være klar til en

situation, hvor man som ny
apoteker går ind af ad døren for
at opdage, at en kollega kort tid
efter nedsætter sig i baghaven.”
ANNE KAHNS, FORMAND,
DANMARKS APOTEKERFORENING
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TEMA: Flere enheder, færre apotekere

Egnet eller ikke egnet?
Det er repræsentanter fra sektoren selv, der
i første omgang vurderer, om en ansøger er
egnet til at være apoteker på netop på det
apotek, der er ledigt.

Tekst: Merete Wagner Hoffmann og Trine Ganer

M

ichael Bobak har siden januar 2019 været
apotekernes repræsentant i Forfremmelsesrådet og er ligesom de øvrige to forfremmelseskonsulenter udpeget for en 3-årig periode. Forfremmelsesrådet er det første filter i processen, hvor rådet
står for den indledende vurdering af de kandidater,
der søger en ledig bevilling.
Det sker ud fra objektive kriterier, men samtidig

med et skarpt blik for, hvad den ledige bevilling
kræver.

Besøger apoteket
For at kunne vurdere det, besøger de tre konsulenter
sammen det pågældende apotek og tager en snak
med den afgående apoteker, tillidsrepræsentanten
og en farmaceut.
”Vi får en fornemmelse af, hvad det er for et sted,
hvilken historik og udfordringer der er ved apoteket, og hvilke særlige ønsker der er i personalegruppen,” siger han og påpeger vigtigheden af, at personalet bliver hørt.
”Personalet kan selvfølgelig ikke ’bestille’ en bestemt type apoteker. Men der kan være særlige forhold og behov, som vi skal tage hensyn til i vores

3

ting, som Forfremmelsesrådet
lægger vægt på

• Farmaceutfaglighed og kvalifikationer
• Driftsøkonomi og en forretningsplan, der
viser, hvordan ansøgeren har tænkt sig at
gribe driften af apoteket an.
• Ledelseserfaring. Rådet må dog ikke tage
referencer på ansøgerne.
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”

Det er blevet mere nødvendigt

at være forretningsmindet. Man
lever ikke i fred mere. Det er store
summer, man jonglerer med.”
MICHAEL BOBAK,
FORFREMMELSESKONSULENT

udvælgelse, og vedkommende skal passe til stedet,”
siger han.
Dernæst interviewer panelet alle ansøgere, og de
bliver enten erklæret egnet eller ikke egnet. Ud over
at vurdere, om kandidaten passer til den konkrete
bevilling, foregår vurderingen efter helt objektive
kriterier, og forfremmelseskonsulenterne spørger
ind til blandt andet kvalifikationer, forretningsplan
og ledelseserfaring (se boks).

Dernæst overgiver nævnet sagen til Lægemiddelstyrelsen og ser ikke mere til den, før styrelsen har
truffet en beslutning om, hvem der skal udnævnes.
Og det sker ind i mellem, at han og kollegaerne i
Forfremmelsesrådet bliver overraskede.
”En ansøger kan performe helt anderledes ved
anden samtale end ved den første, så det er ikke
nødvendigvis, at det er den kandidat, vi regner
med, som Lægemiddelstyrelsen beslutter skal have
bevillingen,” slutter Michael Bobak. n

Nødvendigt at være forretningsmindet
Det økonomiske aspekt og forretningsplanen er,
ifølge Michael Bobak, blevet mere vigtigt siden lovændringen i 2015.
”Det er blevet mere nødvendigt at være forretningsmindet. Man lever ikke i fred mere. Det er store summer, man jonglerer med, og det kan gå grueligt galt, hvis man ikke forstår at agere købmandsagtigt og fornuftigt. Det kan gå galt på både en stor og
lille bevilling,” siger han.
Han pointerer samtidig, at man ikke skal opgive,
blot fordi man ikke er kommet igennem nåleøjet
første gang, man søger.
”Det er ikke er en ’once-in-a-lifetime’ erklæring,
der siger, at man generelt er egnet til at blive apoteker. Den har udelukkende fokus på, om ansøgeren
passer til det pågældende apotek,” siger han.

Forfremmelsesrådet
Forfremmelsesrådet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i
sager, der handler om bevillinger til at drive apotek. Rådet
udtaler sig om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet eller ikke egnet til at drive et apotek.
Forfremmelsesrådet består af tre repræsentanter udpeget af henholdsvis PharmaDanmark, Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening.
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TEMA: Flere enheder, færre apotekere

Nyudnævnt apoteker:

En langstrakt og
småstressende proces
Som apoteksansøger lever man i uvished i
lang tid. Nyudnævnt apoteker Mia Bendix
Andersen fortæller om sit forløb, der var
langt mere behageligt, end da hun i 2015
søgte under de gamle regler.
Tekst: Merete Wagner Hoffmann og Trine Ganer

D

en 2. januar 2020 kunne Mia Bendix Andersen endelig lade champagnepropperne
springe. Det var dagen, hvor hun efter et længere
ansøgningsforløb stod med sin udnævnelse i
hånden og langt om længe kunne fejre, at hun
fra den 1. april kunne kalde sig apoteker på Albertslund Apotek.
At skrive en ansøgning og lave en forretningsplan var ikke nyt for hende. Det havde hun prøvet før, for det var ikke første gang, hun søgte en
bevilling. Lige før de nye forfremmelsesregler
trådte i kraft for fem år siden, lagde hun for første gang billet ind på en bevilling. Det husker
hun som en forfærdelig oplevelse.
”Jeg blev krydsforhørt af et større ansættelsespanel i Lægemiddelstyrelsen, som spurgte ind til
en masse, der ikke havde noget med ansøgningen at gøre. Jeg skulle også trække en case og
blev eksamineret i den,” siger Mia Bendix Andersen.
Denne gang var det en noget mere behagelig
oplevelse, hvor hun først havde en god samtale
med forfremmelseskonsulenterne om den bevilling, hun havde søgt. Der var syv ansøgere (heraf
to anonyme), hvoraf to efterfølgende blev indkaldt til en anden samtale hos Lægemiddelstyrelsen. Her sad der tre ansatte på den anden side af
bordet.

”Det var en meget behagelig samtale med fokus på
en række afklarende spørgsmål i forhowld til ansøgningen,” husker hun.

Black box
Det er ikke altid helt klart, hvad Lægemiddelstyrelsen lægger til grund for sin beslutning om, hvilken
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kandidat der skal have den pågældende bevilling.
Det kan for nogen måske opleves, som om at det
foregår i en ”black box”.
”Min opfattelse var, at de kiggede på mig som ansøger. Jeg ved ikke, om de på forhånd havde besluttet sig for, at de ville have én, som ikke var apoteker
i forvejen,” siger Mia Bendix Andersen.
Efter 14 nervepirrende dage, hvor hun ikke hørte
fra styrelsen, fik hun besked om, at hun havde fået
en ”påtænkt udnævnelse”.
”Jeg ved ikke, hvad de brugte tiden på. De sagde,
at ventetiden skyldtes travlhed med andre ting, og
det var ikke min fornemmelse, at de kontaktede mine referencer eller i øvrigt brugte tiden på at efterprøve noget af min dokumentation,” siger hun.

”

Det kan virke svært

at hamle op med eksisterende apotekere, men mit
forløb viser jo altså, at det
godt kan lade sig gøre.”
MIA BENDIX ANDERSEN,
APOTEKER, ALBERTSLUND APOTEK

Lukket proces
Den påtænkte udnævnelse med et sammenkog af
Mia Bendix Andersens kvalifikationer i forhold til at
drive Albertslund Apotek blev sendt 14 dage i høring, hvor de øvrige ansøgere kunne gøre indsigelse.
”Det er en lukket proces, og i de 14 dage må man
ikke fortælle til nogen, at man er indstillet til jobbet. Der kom dog ikke nogle indsigelser, og den 23.
december fik jeg at vide, at jeg havde fået den, men
på grund af juleferien måtte jeg vente på udnævnelsen til 2. januar,” fortæller Mia Bendix Andersen.
Ifølge hende er der meget snak blandt souschefer
om, hvorvidt det stadig er en karrieremulighed at
blive apoteker efter den nye apotekerlov i 2015.
”Det kan virke svært at hamle op med eksisterende apotekere, men mit forløb viser jo altså, at det
godt kan lade sig gøre,” siger den nyudnævnte Albertslund-apoteker. n

OM MIA BENDIX ANDERSEN
• Mia Bendix Andersen, 41 år.
• Udnævnt til apoteker på Albertslund Apotek
den 2. januar 2020, som hun overtog den 1.
april.
• Souschef på Glostrup Apotek fra 2016-2020
• Souschef på København Sct. Stefans Apotek
fra 2014-2016
• Ansat som farmaceut på Albertslund Apotek
fra 2003-2014
• Uddannet fra Danmarks Farmaceutiske Højskole i København i 2003
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Rowa Technologies
Fremtiden inden for apoteker
®

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

Rowa® Technologies

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.

Mere innovation på vej fra Rowa Technologies:
Rowa Vshelf™ - Direkte salg via QR-kode udenfor apoteket.
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TEMA: Flere enheder, færre apotekere

Sådan tildeles en bevilling
Bevilling opgives
En apoteker søger Lægemiddelstyrelsen om lov til at opgive sin bevilling.

Bevilling opslås som ledig
Det sker, efter at Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at bevillingen løser et forsyningsmæssigt behov, og at
det er muligt for en efterfølger at opnå et rimeligt tilfredsstillende driftsøkonomisk resultat.

Kandidater søger
I ansøgningen skal man redegøre for ledelsesmæssige, driftsøkonomiske og faglige kompetencer i
forhold til den ledige bevilling. For at blive apoteker skal man have en dansk farmaceutisk eksamen eller
tilsvarende fra udlandet, godkendt i Danmark.

Samtaler med Forfremmelsesrådet
Alle ansøgere tilbydes en samtale med Forfremmelsesrådet (læs mere side 12).

Forfremmelsesrådet rådgiver Lægemiddelstyrelsen
Forfremmelsesrådet rådgiver Lægemiddelstyrelsen om, hvilke kandidater, rådet vurderer, er egnede til at
overtage bevillingen på det pågældende apotek.

Samtale med Lægemiddelstyrelsen
De kandidater, som Forfremmelsesrådet har indstillet som egnede, indkaldes normalt til samtale med
Lægemiddelstyrelsen.

Partshøring
Lægemiddelstyrelsen træffer beslutning om, hvilken kandidat, man påtænker at udnævne og sender
udnævnelsen i høring hos de øvrige kandidater. Hvis styrelsen modtager indsigelser, overvejes det, om de
giver grund til at ændre beslutningen.

Udnævnelse
En ny apoteker udnævnes.

Hvis der mangler (egnede) ansøgere
Hvis der ikke kan findes en kvalificeret ansøger – måske fordi ingen har søgt – genopslås bevillingen. Hvis der
stadig ikke kan findes en egnet kandidat, indledes en struktursag.
Her tager Lægemiddelstyrelsen stilling til den fremtidige apoteksstruktur i området. Lægemiddelstyrelsen
vurderer, om apoteket har varetaget et særligt forsyningsmæssigt behov. Er det tilfældet, påbydes en anden
apoteker i området at oprette en filial. I praksis lukkes apoteket, men filialen vil normalt placeres på samme
adresse. Et påbud er gældende for fem år, og apotekeren modtager et årligt filialtilskud på 500.000 kr. Alternativt vil apoteket blive lukket.
Siden 2015 er tre bevillinger nedlagt, og tre gange har styrelsen pålagt en anden apoteker at oprette en filial.
Kilde: Lægemiddelstyrelsen og Danmarks Apotekerforening
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Ledig bevilling giver
usikkerhed blandt medarbejderne
Hvem bliver den nye apoteker? Får jeg lov
til at beholde min ugentlige fridag og mit
tillæg? Kan jeg beholde mine arbejdsopgaver? Og hvad nu, hvis ingen søger bevillingen, og apoteket lukker? Usikkerheden kan
være stor blandt medarbejderne på et
apotek, når apotekeren opsiger sin bevilling.
Tekst: Merete Wagner Hoffmann og Trine Ganer

N

år der udnævnes en ny apoteker er det en
lukket proces, og personalet får i princippet
intet at vide, fra det tidspunkt hvor bevillingen er
opslået ledig, til den nye apoteker er udnævnt.
I følge Elias Mogensen, souschef på Skovlunde
Apotek, der er formand for PharmaDanmark - Apotek, er det en speciel situation:
”Man går i et vakuum. Det er en blanding af
spænding og usikkerhed. Hvad er det for en apoteker, man får, og hvad er hans eller hendes planer?
Det er ukendt land.”

Kedelige oplevelser
Også i Farmakonomforeningen kan man nikke genkendende til problemet med den usikkerhed, der
følger med, når apotekeren opsiger sin bevilling.
”De ansatte har ingen anelse om, hvad der foregår,
og de føler sig derfor usikre. Det er ikke fair. Vi har
især haft nogle kedelige oplevelser, hvor medarbejderne på et apotek er gået i uvished i et helt år for så
at få besked om, at apoteket bliver lukket,” fortæller
foreningens næstformand Ann-Mari Grønbæk.
Farmakonomforeningen har flere gange været i
dialog med Lægemiddelstyrelsen om processen, i
forbindelse med at en apoteksbevilling bliver ledig.
Ønsket har været at gøre det mere synligt for alle,
hvad der sker, når en bevilling slås op og samtidig
sikre en tilstrækkelig information af medarbejdere i
den konkrete situation.

”Der er ingen tvivl om, at Lægemiddelstyrelsen
overholder alle reglerne. Problemet er, at information til medarbejderne ikke er tænkt ind i dem. Og
det ikke nemt, for der er en masse fortrolighed i en
sådan ansøgningsproces. Men man er bare nødt til
at tage medarbejdernes usikre situation alvorligt, og
det har styrelsen heldigvis gjort,” lyder det fra AnnMari Grønbæk.
Efter et fælles møde på styrelsens initiativ er informationsniveauet om processen på styrelsens hjemmeside og til medarbejderne hævet. Desuden har
Farmakonomforeningen udgivet pjecen ”Apotekerskift på privat apotek” om processen og personalets
rettigheder i den forbindelse. n

”

Vi har især haft nogle

kedelige oplevelser, hvor
medarbejderne på et apotek
er gået i uvished i et helt år
for så at få besked om, at
apoteket bliver lukket.”
ANN-MARI GRØNBÆK,
NÆSTFORMAND, FARMAKONOMFORENINGEN
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Lægemiddelstyrelsen:

Det er ikke slut. Vi er
Hvilke overvejelser gjorde Lægemiddelstyrelsen sig i de første hektiske uger af COVID-19-krisen i marts? Hvorfor er det nogle
gange vigtigere at gøre det hurtigt end at
gøre det helt rigtigt fra starten? Og er
krisen afværget? Farmaci har spurgt en-

Lægemiddelberedskabet
i Danmark
Lægemiddelstyrelsen har ansvaret for at sikre forsyningen af lægemidler i Danmark, så der ikke opstår mangelsituationer.

hedschef med ansvar for apotekerne i
Lægemiddelstyrelsen, Kim Helleberg
Madsen.

I særlige krisesituationer kan sundhedsministeren aktivere lægemiddelberedskabet og dermed give Lægemiddelstyrelsen beføjelser, som de normalt ikke har, så
de kan sikre forsyningen af lægemidler.

Tekst: Trine Ganer

D

a sundhedsminister Magnus Heunicke i starten af marts aktiverede landets lægemiddelberedskab var det første gang i 11 år, at det skete.
Nedlukkede fabrikker i Kina og risiko for hamstring
hos bekymrede borgere som følge af COVID-19 risikerede at føre til mangel på kritiske lægemidler.
Og der var pres på – også i Lægemiddelstyrelsen –
da landet lukkede ned i starten af marts. Det fortæller Kim Helleberg Madsen, der er enhedschef i Lægemiddelstyrelsen med ansvar for apoteksområdet.
”Det var en temmelig hektisk periode, hvor vi
skulle omfordele ressourcer internt, så vi kunne få
beredskabet op at stå. Vores opgave er at sikre forsyningen af lægemidler. Først og fremmest skulle vi
have skabt os et overblik over, hvad der var på lager
af vigtige lægemidler i Danmark,” siger han.

Terrorhandlinger, større ulykker eller pandemier er eksempler på ”særlige krisesituationer”, de kan føre til en
aktivering af beredskabet.
Lægemiddelstyrelsen kan med en aktivering af beredskabet kræve indsigt i lagrene af medicin hos blandt andre producenter, grossister og apoteker. Indsigten skal
give styrelsen viden om, om der er en mangelsituation
under opsejling, så man kan forsøge at afbøde – for eksempel ved at flytte rundt på lagre, som er en af de andre beføjelser, som en aktivering af beredskabet giver
styrelsen beføjelser til.
Den 12. marts i år aktiverede ministeren beredskabet
som følge af COVID-19-pandemien. Det var ikke sket siden 2009, da svineinfluenzaen hærgede. Den nuværende aktivering af beredskabsbekendtgørelsen forventes
forlænget til udgangen af 2020 i slutningen af august.

Centralt redskab
Aktiveringen af lægemiddelberedskabet gav styrelsen lov til at indhente informationer om, hvad der
lå på lager hos blandt andet producenter, grossister
og apoteker. Og det har, ifølge Kim Helleberg Madsen, vist sig at være et helt centralt redskab i sikringen af lægemiddelforsyningen.
”Når vi har indblik i, hvad der ligger på lager, kan
vi agere i tide, hvis en mangelsituation er undervejs. Det giver os mulighed for for eksempel at gå i
dialog med producenterne om nye leverancer, ind-

føre udleveringsbegrænsninger og måske om nødvendigt at flytte rundt på lagre,” siger Kim Helleberg Madsen.
Og det er blandt andet indsigten i lagrene, der
flere gange i løbet af de sidste måneder har fået
alarmklokkerne til at bimle hos Lægemiddelstyrelsen. Det førte til udleveringsbegrænsninger på
blandt andet paracetamol til børn og - som følge
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stadig i beredskab

”

Da COVID-19

krisen brød ud, var det
vigtigt, at vi kunne agere
hurtigt på de signaler, vi
fik. Der måtte dialogen
med blandt andet apotekerne af gode grunde
komme på bagkant. Det
er normalt den omvendte
verden, hvor vi under
almindelige omstændigheder ville tage dialogen
med Apotekerforeningen
først.”

KIM HELLEBERG MADSEN,
ENHEDSCHEF LÆGEMIDDELSTYRELSEN,
MED ANSVAR FOR APOTEKSOMRÅDET

af udmeldinger om positive effekter i behandlingen
af COVID-19 - hydroxyklorokin, som bruges i behandlingen af blandt andet gigt og malaria.

Dialog på bagkant
Når sådan en situation opstår, er det ifølge Kim Helleberg Madsen vigtigt at kunne handle hurtigt. Også
selv om det betyder, at en restriktion eller et påbud

ikke har været til høring hos de involverede parter.
”Da COVID-19 krisen brød ud, var det vigtigt, at
vi kunne agere hurtigt på de signaler, vi fik. Der
måtte dialogen med blandt andet apotekerne af gode grunde komme på bagkant. Det er normalt den
omvendte verden, hvor vi under almindelige omstændigheder ville tage dialogen med Apotekerfor>
eningen først,” siger styrelseschefen.
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SIKRE MEDICINFORSYNINGER. Der er ingen tegn på alvorlige
mangelsituationer pt.,
men nedlukninger og
eksportrestriktioner
kan, ifølge Kim Helleberg Madsen fra Lægemiddelstyrelsen,
ramme med forsinket
kraft.

>

Han er klar over, at det ind i mellem har ført til
usikkerhed blandt medarbejderne på landets apoteker. Både fordi borgerne indimellem har haft informationen før medarbejderne på apotekerne, og fordi medarbejderne i nogle situationer har skullet agere og tolke på udmeldinger, hvor alle detaljer ikke
har været afklaret.
”Det har været nødvendigt at informere apotekerne med det samme, vel vidende at det i nogle tilfælde er sket midt i apotekernes åbningstid. Man er
nødt til at gøre sig klart, at skal man håndtere sådan
en krise, skal der kunne ageres hurtigt. Vi var og er i
en krisesituation, hvor hensynet til at sikre forsyningen har gået forud,” siger Kim Helleberg Madsen.
Dialogen med apotekerne har man måttet tage
bagefter, og den har været god og konstruktiv, understreger Kim Helleberg Madsen.
”Under krisen har vi været i kontakt med mange
lægemiddelvirksomheder, som har været professionelle og seriøse. Der har været udvist stor velvilje i
forhold til at løse problemerne. Det gælder også
apotekere. Vi sætter pris på , at de hurtigt retter
henvendelse til Lægemiddelstyrelsen og Apotekerforeningen med de udfordringer, de har oplevet. Og
det har de også gjort og gør stadig,” siger Kim Helleberg Madsen.

Langt fra slut
Indtil videre er det lykkedes at undgå kritiske mangelsituationer. Og selv om der ikke på nuværende
tidspunkt er optræk til alvorlige mangelsituationer,
er der fortsat grund til at være på vagt.
”Vi følger fortsat situationen nøje, og vi er fortsat
i beredskab. Vi har ikke indikationer på alvorlige
mangelsituationer, men vi kan ikke udelukke, at det
kommer,” siger Kim Helleberg Madsen.
Nedlukninger og eksportrestriktioner kan nemlig,
ifølge enhedschefen, ramme med forsinket kraft.
”En nedlukning af en fabrik, der forarbejder råvarer til fremstilling af lægemidler i for eksempel Kina,
påvirker ikke forsyningen i andre lande i morgen.
Der er lagre og forsyninger til et stykke tid, men det
kan ikke udelukkes at der opstår en mangelsituation
på længere sigt ,” siger han.
Om Lægemiddelstyrelsens indblik i blandt andet
apotekernes lagre bliver gjort permanent, er uvist.
Det indgår i en evaluering af forløbet.
På spørgsmålet om, om Lægemiddelstyrelsen har
nye foranstaltninger på bedding, svarer Kim Helleberg Madsen:
”Ikke udover at vi forventer at beredskabsbekendtgørelsen forlænges inden udgangen af august.
Vi har ikke konkrete sager hvor vi lige pt. overvejer
nye foranstaltninger. Vi kan dog ikke udelukke, at
det vil komme,” siger Kim Helleberg Madsen. n
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– mod svage smerter,
hovedpine og migræne
Treo er en smertestillende brusetablet
mod migræne og svage smerter som
hovedpine, muskel- og ledsmerter,
menstruationssmerter og tandpine.

NY SMAGR
HINDBÆ

• 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 indeholder 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 hyppigere. 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

Læs mere om Treo på www.treo.dk
DK-OTC-OTCx-TREO-ADV-0320-010.
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Håndkøbsmedicin i selvvalg:

Var liberaliseringsdrømme
regeringens egentlige motivation?
Argumentet om tilgængelighed var opfundet til lejligheden for at få liberaliseret
salget af håndkøbslægemidler. Det peger en netop

hvad man mente med tilgængelighed, eller hvordan håndkøbsmedicin i selvvalg skulle gøre medicinen mere tilgængelig,” uddyber hun.

offentliggjort analyse fra

Ud af det blå

forskere ved PharmaSchool

I artiklen analyserer forskerne
argumenter fra både tilhængere
og modstandere af håndkøbslægemidler i selvvalg, som de blev
fremført op til vedtagelsen af forslaget i slutningen af 2017 – et
forløb, der ifølge Solveig Nordahl
Jacobsen på flere måder var bemærkelsesværdigt.
”Forslaget kom lidt ud af det

på Københavns Universitet
på.
Tekst: Trine Ganer

D

a den borgerlige regering i
2018 fik samlet et folketingsflertal for, at visse håndkøbslægemidler skulle gøres tilgængelige for borgerne i selvvalg, var
det ifølge partierne bag for at sikre øget tilgængelighed. Men var
årsagen snarere et ønske om en liberalisering af apotekssektoren?
Det tyder en analyse af de argumenter, som de borgerlige politikere brugte, da de skulle begrunde
forslaget, på.
”Vores analyse viser, at de borgerlige partiers bærende argument, om at håndkøbsmedicin i
selvvalg skulle sikre øget tilgængelighed, ikke var underbygget,”
siger Solveig Nordahl Jacobsen,
der er forskningsassistent på PharmaSchool ved Københavns Universitet, og en af de tre forfattere
bag en videnskabelig artikel om
emnet, der netop er publiceret i
Journal of Pharmaceutical Policy
and Practice.
”Det var hverken entydigt,

”

Det var hverken

entydigt, hvad man
mente med tilgængelighed, eller hvordan
håndkøbsmedicin i
selvvalg skulle gøre
medicinen mere tilgængelig.”
SOLVEIG NORDAHL JACOBSEN,
FORSKNINGSASSISTENT,
PHARMASCHOOL

FAKTA
Den 1. januar 2018 gav nye regler
apoteker og butikker mulighed for
at placere visse håndkøbslægemidler i butiksarealet og ikke kun
bag disken. Det var den borgerlige
regering, der stillede forslaget og
fik det gennemført med støtte fra
blandt andre Socialdemokratiet

blå, og hverken eksperter eller
sundhedsfaglige aktører syntes, at
det var en god idé. De frygtede, at
det ville føre til overforbrug, og at
borgerne ville mangle rådgivning.
Alligevel blev det gennemført.
Det hang på en eller anden måde
ikke sammen,” siger hun.
Processen tydede ifølge Solveig
Nordahl Jacobsen snarere på, at
beslutningen var et resultat af den
borgerlige regerings ønske om at
liberalisere salget af håndkøbsmedicin.
”Lif og den borgerlige regering
ønskede en liberalisering af området, der ville betyde mere marked
og mindre kontrol. Men da
spørgsmålet om liberalisering deler vandene og ville skubbe mange væk, slog man i stedet på øget
tilgængelighed. Vores analyse peger på, at man opstillede et problem, der ikke eksisterede, og på
den måde lykkedes det tilhængerne at frame debatten,” siger Solveig Nordahl Jacobsen.
Hvilke konsekvenser de ændre-
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de regler har haft for salget af
håndkøbslægemidler, undersøges
lige nu i Lægemiddelstyrelsen
som et led i en planlagt opfølgning. Her ser man blandt andet
på, om der har været uhensigtsmæssige stigninger i salg og brug
af visse typer lægemidler med
baggrund i selvvalgsordningen.
Resultatet ventes senere på året. n

ANALYSEN
Analysen, som artiklen bygger på, blev oprindelig lavet som en
del af et speciale fra PharmaSchool, Københavns Universitet, af
Solveig Nordahl Jacobsen og Simone Eggert Møller-Jensen.
I samarbejde med deres vejleder, professor Sofia Kälvemark Sporrong, har de udarbejdet artiklen ”Rationales and arguments behind
the adoption of self-selection of non-prescription medicines in
Denmark”. Den er for nylig publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Journal of Pharmaceutical Policy and Practice.
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Klip fra medierne
Mundbindene er løbet med dagsorden og det betød ekstraordinært mange apotekere i medierne i de seneste uger.
Se et udpluk her.

18. august 20

”Kravene til at

sig hele tiden

mange forske

20

bære mundbin

. Men hvorfor

10. august 2020
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”Efter brug skal mundbindet ifølge retningslinjerne smides ud med det samme,
men hvis der ikke er en skraldespand i nærheden, så skal man sørge for at have en
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hedsfaglig konsulent
i Danmarks Apot
ekerforening Julie Enge
lmann Mollerup fo
rsøger Berlingske
her at hjælpe dig
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11. august 2020

”Ingen skal være

nødt til at stoppe
en
lægen har ordine
ret,
på grund af økon
omi. Hvis man ikk
e får
sin medicin, kan
det forværre sygd
ommen, føre til unød
ige indlæggelser
og
gøre en sårbar sit
uation endnu væ
rre.
Vi må denne uligh
ed til livs. Det må
ikke
være pengepunge
n, som afgør, om
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kan få den medic
in, som lægen ha
r ordineret.”
behandling, som

– debatindlæg af

Anne Kahns

Nyheder,
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’kviktest’.”

28

FARMACI 08 | SEPTEMBER 2020 | COVID-19

Mundbind:

Fra medicinsk udstyr til påbudt
beskyttelse i offentlig transport
Mens ansigtsmasker i mange lande nærmest er blevet symbolet på kampen mod COVID-19, har det i Danmark indtil for nylig været forbeholdt sundhedspersonale og syge borgere at tildække næse og mund. Lokale udbrud fik
dog som bekendt i starten af august myndighederne til at åbne op for brugen af mundbind i det offentlige rum. Og siden er det gået stærkt.
Myndighedernes udmeldinger ændrede sig hyppigt i de første uger. Og så

AUGUST

12

var Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut ikke helt på linje i forhold
til, hvilken beskyttelse de forskellige typer mundbind yder.

Flere kommuner indfører krav

Det har naturligt skabt en del forvirring i befolkningen – og på apotekerne,

Kravet om mundbind i offentlig

der rådgiver med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger.

transport udvides til en række
kommuner: Silkeborg, Odder, Hor-

Få et overblik over mundbindets tur fra medicinsk udstyr forbeholdt sund-

sens, Skanderborg og Favrskov.

hedspersonale til påbudt beskyttelse til den brede befolkning i offentlig

Også de fik adgang til de offentli-

transport.

ge beredskabslagre.

AUGUST

22

Krav om mundbind i offentlig transport
Mundbind er obligatorisk i offentlig transport på
alle tidspunkter af døgnet. De eneste, der er
undtaget fra kravet, er børn under 12 år, folk
med vejrtrækningsbesvær samt folk med fysiske eller psykiske handicap, som gør, at de ikke
selv kan tage et mundbind af og på.

AUGUST

18

Ompakning tilladt efter ansøgning
Lægemiddelstyrelsen har den 19. august 2020 offentliggjort en FAQ om regler og vilkår for ompakning af mundbind. Af den fremgår det blandt andet,
at der kun vil blive givet tilladelse til ompakning, hvis
der er akut lokal eller regional mangel på mundbind.

AUGUST

21

Gratis mundbind
til kontakthjælpsmodtagere
Sundhedsministeren meldte på et pressemøde ud, at
socialt udsatte personer, eksempelvis på kontanthjælp
eller integrationsydelse, kan få udleveret mundbind
gratis via kommunen.
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MARTS

12

MAJ

14
MARTS

Der kan igen sælges

22

masker og mundbind
Lægemiddelstyrelsen melder ud, at apotekerne

Danmark
lukkede ned

igen frit kan sælge værnemidler som ansigts-

Restriktioner for salg

masker og mundbind, da der ikke længere er

af mundbind og masker

mangel på værnemidler i sygehussektoren.

Myndighederne varsler forbud mod
salg af ansigtsmasker og mundbind
på apoteket og opfordrer til stop af
salget. Begrundelsen er, at de skal
være forbeholdt særlige grupper.

JULI

9
Mundbind anbefales
i visse situationer
Sundhedsstyrelsen opdaterer de generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning
af COVID-19, så det fremgår, at man nu kan
bruge mundbind kortvarigt i helt særlige situationer for at beskytte andre mod COVID-19.
Det gælder for eksempel, hvis er smittet med
eller har symptomer på COVID-19 og må bryde
sin selvisolation eller er i situationer, hvor det
er vanskeligt at holde afstand.

MAJ

29
Opsplitning forbudt
Lægemiddelstyrelsen meddeler, at apotekerne ikke
anbefales at opsplitte pakker med mundbind, da det
ifølge styrelsen vil kræve en ny CE-mærkning. En
række masker er dog defineret som personlige værnemidler, som kontrolleres af Sikkerhedsstyrelsen.
Sikkerhedsstyrelsen har accepteret, at apoteket kan
opsplitte pakker med masker, hvis apoteket sørger
for, at borgeren får brugsanvisning og et billede af
den oprindelige pakning med ved køb af maske.

JUNI

AUGUST

5

JUNI

7
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SSI: Type I beskytter
kun den ene vej

Aarhus indfører krav om

Krav om type II-mundbind

mundbind i offentlig transport

i lufthavn

Der indføres pligt til at bære mundbind i al offentlig

Lufthavnen oplyser til Apoteker-

transport i Århus Kommune, i første omgang i 14 dage.

foreningen, at man på europæisk

Det offentlige beredskab åbner for salg af 5 mio. mund-

niveau er blevet enige om, at

bind herfra for at dække det akutte behov.

mundbind Type II skal anvendes i

Sundhedsstyrelsen udsender gode råd om stofmund-

forbindelse med flyrejser.

bind og melder samtidig ud, at et godt stofmundbind,
som anvendes korrekt, er bedre end intet mundbind.

AUGUST

14

Statens Serum Institut offentliggør anbefalinger for rationel
brug af værnemidler, herunder hvordan de tre typer af
mundbind yder beskyttelse.
Det fremgår, at type I anvendes af den smitsomme patient
med henblik på at undgå smitte til omgivelserne.

Sundhedsstyrelsen: Type I beskytter begge veje
Sundhedsstyrelsen opdaterer sin FAQ om mundbind.
Af den fremgår det, at mundbind af type I er ”tilstrækkeligt, både til at beskytte andre mod eventuel smitte
fra dig og til at beskytte dig mod eventuel smitte fra
andre.” Dette strider mod tidligere udmeldinger fra
Statens Serum Institut (SSI) om, at type I kun beskytter mod smitte fra bæreren. SSI har hidtil været den
eneste myndighed, som har meldt noget officielt ud
om typerne af mundbind.

Bladets redaktion sluttede den 26. august
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Navnestof
Udnævnelser
Ulrik Hjelme, der også driver Hornslet Apotek,
har den 3. august 2020 fået bevilling til at drive
Ebeltoft Apotek.
Dorte Kamp Teglgård er den 3. august 2020 tildelt bevilling til at drive Aarhus Jernbane Apotek.

Bevillingen til Frederiksberg Dalgas Boulevard
Apotek er ledig pr. 1. maj 2021. Ansøgningsfrist
den 7. september 2020.

Navneændringer
Brædstrup Apotek har ændret navn til Kløver
Apoteket Brædstrup. Samtidig har filialen Østbirk
Apotek ændret navn til Kløver Apoteket Østbirk.

Ny filial
Aarhus Marselisborg Apotek åbnede den 3.
august 2020 ny filial med navnet Mega Syd Apotek.

Apoteksflytning

Ledige bevillinger

Fødselsdage

Bevillingen til Helsingør Stengades Apotek er
ledig pr. 1. januar 2021. Ansøgningsfrist den
7. september 2020.
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Apotekerforeningen
skal have ny formand
Efter seks år i spidsen for Danmarks Apotekerforening har Anne Kahns valgt ikke at genopstille, når
der er valg til formandsposten på den kommende
generalforsamling. Det har hun meddelt bestyrelsen og foreningens medlemmer. Inden Anne Kahns
blev formand i 2014, var hun medlem af bestyrelsen i 3 år, heraf 1 år som næstformand.
”Det har været en rigtig svær beslutning for mig.
Jeg har været utrolig glad for arbejdet med at forsvare og udvikle vores sektor hen imod stadig øget
brug af apotekernes lægemiddelfaglige kompetencer. Jeg er gået til opgaven med stor ydmyghed,
men jeg synes også, at vi i fællesskab og ikke
mindst sammen med foreningens sekretariat har
opnået mange flotte resultater. Så ydmygheden følges også af stolthed,” siger Anne Kahns, der driver
fire apoteksenheder i Esbjerg.
Næstformand i foreningen, Jeanette Juul Rasmussen, der er apoteker i Birkerød, har meddelt, at hun
stiller op til posten. Jeanette blev valgt ind i bestyrelsen i 2013 og valgt som næstformand i 2016.
Ved redaktionens slutning havde der ikke meldt
sig yderlige kandidater. Kandidater til formandsposten kan melde deres kandidatur op til og på selve
generalforsamlingen, der afholdes den 28. september på Hotel Marriott i København.

”

MERE END
45 VEGANSKE
KOSTTILSKUD!
Berthelsen Naturprodukter® og Grønne
Vitaminer tilbyder i alt mere end 45 veganske
vitaminer og mineraler.
Vores veganske produkter er mærket med vores
grønne dfi Vegan logo, så du nemt kan vælge
vegansk. Logoet er din sikkerhed for, at produktet
overholder følgende standarder:
•
•

Ingen animalske indholdstoffer
Ikke testet på dyr

Med dfi Vegan er du dermed sikret et 100%
vegansk produkt.
Produkterne fås gennem Nomeco og TMJ. Læs
mere om produkterne på www.dkpharma.dk
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Det har været

en rigtig svær beslutning for mig. Jeg har
været utrolig glad for
arbejdet med at
forsvare og udvikle vores sektor
hen imod stadig øget brug af
apotekernes lægemiddelfaglige
kompetencer.”
ANNE KAHNS, FORMAND,
DANMARKS APOTEKERFORENING

dansk farmaceutisk industri a-s | www.dkpharma.dk
@berthelsennaturprodukter

@berthelsen_naturprodukter
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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

Afs: Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1260 København K

Dit barn kan sagtens
bekæmpe de fleste
infektioner selv

