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I N D H O L D

10 Tilbageblik
Anne Kahns kigger tilbage på sine seks år i spidsen for 
Apotekerforeningen. Nu giver hun formandsstafetten videre.
 

… apoteket
solgte igler
Blodigler har længe været 
brugt som en form for åre-

ladning, der havde til formål 
at rense kroppen for sygdom 
ved at tømme den for ”onde 

safter”. 

Iglernes popularitet eksplo-
derede i 1800-tallet, hvor det 
blev almindeligt at købe en 

på apoteket og derefter op-
bevare den i medicinskabet 

til brug ved for eksempel lun-
gebetændelse, bylder eller 
et blåt øje. Alene i 1832 blev 
der importeret 57,5 millioner 

igler til Frankrig.

Åreladning er for længst 
udgået som lægepraksis, 

men faktisk bliver igler stadig 
brugt i dag på danske hospi-
taler ved transplantationer. 

Enzymer i iglens spyt kan 
nemlig øge blodtilstrømnin-

gen til nyt væv.  

Dagene med igleglasset i 
medicinskabet er dog forbi. 
Men vi skal ikke lang tid til-

bage for at finde dem. I 2005 
leverede Nomeco den sidste 

igle til Valby Apotek. 

KILDE: DANSK FARMACIHISTORISK FOND

”Vi har flere kunder end normalt, der 
allerede nu kommer og spørger efter 
influenzavaccine, og interessen for 
pneumokokvaccination har været 

uventet stor.”
Rikke Holm Løvaas

Apoteker på Aalborg Nørresundby Apotek

Læs mere side 20

DENGANG
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L E D E R

TAK FOR EN VELOVERSTÅET ge-
neralforsamling! Det var som al-
tid en fornøjelse at mødes, selv om 
COVID-19-restriktionerne lagde en 
dæmper på den sociale del af arran-
gementet. Alligevel blev jeg også den-
ne gang bekræftet i, at vi har et stærkt 
fællesskab, som vi skal bygge på og 
værne om.

Denne leder bliver den sidste fra 
min hånd. Når jeg ser tilbage, er der 
sket meget i sektoren i de seks år, 
hvor jeg har været formand. Men pejlemærket er det samme: 
Når borgerne går ind på apoteket, skal de træde ind i et unikt, 
fagligt univers, der ikke fås andre steder, og som derfor ikke er 
til at tage fejl af. 

Sådan formulerede jeg det i min valgtale for seks år siden, og 
det har jeg sammen med jer arbejdet for i de sidste seks år. Vi 
skal differentiere apoteket fra detailhandlen ved at styrke fag-
ligheden og vores fælles brand. Vi skal vise, at vi på apoteket 
kan bruge vores lægemiddelfaglighed til at øge medicinsikker-
heden for borgerne og dermed bidrage til løsningen af nogle af 
sundhedsvæsenets helt store udfordringer.

Og vi er nået rigtig langt. Da jeg satte mig i formandsstolen, 
var det en helt anden sektor, jeg stillede mig i spidsen for. Me-
get er forandret på seks år. Den nye apotekerlov åbnede for 
konkurrencen, vi greb bolden og sikrede øget tilgængelighed 
ved at levere udvidede åbningstider og 188 nye apoteksenhe-

der. En række nye betalte sund-
hedsydelser er kommet til – lige 
nu vaccineres der på livet løs på re-
kord mange apoteker landet over, 
for blot at nævne en. Og vi har en 
app på vej, som kommer til at styr-
ke apotekets relation til borgerne. 

Til trods for de mange skridt i 
den rigtige retning, som vi sam-
men har taget, er vi dog langt fra i 
mål. Der er stadig meget at arbejde 
for og spændende – og vanskelige 

– udfordringer forude. En af de første og største bliver at få lan-
det en aftale om en ny økonomimodel, som kan sikre en ram-
me, der gør, at vi kan leve af det, vi er sat i verden for: at sælge 
og rådgive om lægemidler. Samtidig skal modellen tage hen-
syn til, at vi har leveret på politikernes ønske om mere tilgæn-
gelighed. 

På den længere bane håber jeg, at vi sammen kan fortsætte 
arbejdet med at styrke apotekernes position i sundhedssekto-
ren. I bestyrelsen, i sekretariatet og ikke mindst ude på alle lan-
dets apoteker. Det er i det nære sundhedsvæsen, vi har vores 
berettigelse.

Det bliver op til min efterfølger og alle de dygtige mennesker, 
der sammen med foreningens formand bidrager til arbejdet for 
en stærk apotekssektor.

Tak for tilliden og for godt samarbejde i seks spændende og 
begivenhedsrige år.  

En styrket sektor
Vi er nået langt  

på seks år, men der 
er stadig meget at 

kæmpe for

Anne Kahns
Formand for 

Danmarks Apotekerforening
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klikkede i september på 
nyheden på medlemsnet-

tet om det opdaterede 
materiale om mundbind 

og masker. Det gjorde den 
til månedens mest læste 

nyhed.

493

162 
 

delinger

Det mest engagerende 
opslag på Facebook-siden 
Apoteket.dk handlede om, 

hvad der egentlig sker,     
når man som borger henter 

sin receptmedicin på 
apoteket. 

Skulderklap til apotekerne
Den australske sundhedsminister Greg Hunt kalder 
på Twitter apoteker verden over ”heroiske” for 
deres bidrag til kampen mod COVID-19.

Næsespray-afhængighed 
stadig et problem
»Nogle gange er jeg oppe tre gange på en nat og 
tage næsespray.« Alvin Jacobsen er en af mange 
danskere, der er afhængige af håndkøbsnæ-
sespray. Hvor mange der har det problem, findes 
der ikke tal på, men ifølge tal fra Apotekerfor-
eningen er salget af næsespray i håndkøb steget 
med 45 pct. i perioden 2013 til 2019.

BT, 23. september 2020

”Apotekernes fornemmeste  
opgave er at sikre, at danskerne  

bruger den medicin, de får udleveret, 
korrekt. Og vi kan desværre se, at  

der er behov for at prioritere  
medicinsikkerheden højere.”

Formand for Apotekerforeningen Anne Kahns 
Debatindlæg bragt i Sundhedsmonitor, 

Politiken Sundhed, 2. september 2020

M E D I E K L I P

Coronatiltag er 
blevet hverdag

Apoteker Claus Slot fra Vejle Løve Apotek 
melder om en stigning i medicinudbringnin-
ger til coronabekymrede borgere på 50-60 
procent. Formand Anne Kahns udtaler, at 
de nye tiltag for at sikre smittefri handel på 
apoteket kan blive varige. ”Vi kan jo se, at 
coronakrisen desværre ikke er overstået – så 
langt fra. Og mange af vores tiltag er faktisk 
blevet hverdag, så det er mere eller mindre 
kommet for at blive, tror jeg. Nu er det bare 
sådan, det er,” siger hun.  

DR P4 Trekanten Nyheder, 
20. september 2020

De mest besøgte sider på  
Apoteket.dk var i september 
1.  Bliv testet for COVID-19- 

antistoffer her
2.  Find apotek: åbningstider, te-

lefon, adresse og meget mere
3.  Apotekerne tilbyder borgerne 

antistoftest mod COVID-19

Antistoftests  
hitter på  
Apoteket.dk

Mest læste



6 #9 O KTO B E R 2020

Sammen om 
farmakonomernes 

fremtid på apoteket
Hvilke opgaver skal farmakonomerne løfte på 

fremtidens apotek? Det var det centrale spørgsmål, 
da repræsentanter fra Farmakonomforeningen og 

Danmarks Apotekerforening mødtes til en workshop 
i starten af september.

N Y H E D E R

FÆLLES VISION. Farmakonomernes rolle på apoteket i fremtiden var til drøftelse, da 
Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen for nylig mødtes til workshop

Pilotforsøg: 
Apotek inddrages 
i klinisk forsøg
På Glostrup Apotek tester man i septem-
ber måned, om apotekerne kan komme til 
at spille en rolle i kliniske forsøg. Apoteket 
rekrutterer forsøgsdeltagere til test af 
udstyr, der monitorerer blodsukkeret hos 
personer med type 2-diabetes. Apoteket 
skal endvidere gennemføre en informa-
tionssamtale, udlevere testudstyret og i 
øvrigt stå til rådighed for deltagerne. 

Læs mere om pilotstudiet i næste nummer 
af Farmaci. 

En fælles vision for farmakonomer-
nes rolle på apoteket. Det er i sidste 
ende målet med de drøftelser, som del-
tagere fra Apotekerforeningen og Far-
makonomforeningen tog, da de sat-
te hinanden stævne til en workshop på 
Pharmakon den 7. september. Diskussi-
onerne ved bordene skulle blandt andet 
generere idéer til, hvordan farmakono-
mernes kompetencer kan udnyttes end-

nu bedre i fremtiden. Blandt andet dis-
kuterede man farmakonomernes rolle 
i at sikre en høj grad af medicinsikker-
hed, udføre målinger og tests og at un-
dervise pårørende, plejepersonale og 
fængselsfunktionærer.

De to foreninger vil nu arbejde vide-
re med at konkretisere resultaterne af 
workshoppen.  

Øgede 
beredskabslagre 
skal modvirke 
forsyningssvigt

MEDICINFORSYNING.  For at forebygge 
forsyningssvigt af livsvigtig medicin har 
Lægemiddelstyrelsen siden COVID-19- 
pandemiens start opjusteret landets 
lagre af livsvigtig medicin, som kan være 
svær at undvære selv i kortere perioder. 
Det drejer sig blandt andet om antibioti-
ka, insulin og astmamedicin.

Styrelsen har desuden samarbejdet 
med de øvrige EU-lande om at sikre medi-
cinforsyninger.

”Pandemien har sat systemet voldsomt 
under pres, men der er blevet arbejdet 
knaldhårdt og under vanskelige betingel-
ser både i internationalt regi og hos gros-
sisterne og virksomhederne herhjemme, 
og vi har modstået presset indtil nu”, siger 
Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas 
Senderovitz.
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genordinationer 
er gennemført på apotekerne 

i ordningens første år

Første år med 
genordination

Siden sommeren 2019 har apote-
kerne kunnet udlevere visse former 
for receptpligtig medicin i særlige 
situationer, selvom patienten ikke 

har en aktuel gyldig recept. 

Hus Forbi-sælgere fik en  influenza-
vaccination af Apoteket Odense 
Banegård, da Hus Forbi holdt gene-
ralforsamling på havnen i Odense 
den 24. september.

To apoteker udleverer  
Sex & Samfunds klamydiatest
SAMARBEJDE.  Siden midt i august har 
københavnere mellem 15-29 år kunnet 
gå ind på Sex & Samfunds hjemmeside 
og bestille en gratis klamydiatest, som 
de derefter kan afhente på et af de to 
apoteker i København, der er med i sam-
arbejdet. 

Apotekerforeningen har igangsat 
pilotprojektet som et led i arbejdet for, 
at apoteket på et tidspunkt skal stå for 
test og opstart af simple behandlinger 
som for eksempel klamydia. Formålet er, 
ifølge sundhedfaglig direktør i Danmarks 
Apotekerforening Birthe Søndergaard at 
vise politikere og andre et konkret 
eksempel på, hvordan apoteket 
kan spille en aktiv rolle i det nære 
sundhedsvæsen. 

”Vi håber, at samarbejdet med 
Sex & Samfund vil tydeliggøre det 
store potentiale, der ligger i, at bor-
gerne bliver testet og får opstartet 
deres behandling på apoteket. 

Det er nemt for borgerne og kan aflaste 
lægerne,” siger Birthe Søndergaard.

Sex & Samfund har sendt en henvendel-
se til sundheds- og ældreministeren, hvor 
foreningen har foreslået, at apotekernes 
behandlerfarmaceuter kan opstarte 
behandling for klamydia på baggrund af 
en positiv valid test.

I første omgang er der tale om et pi-
lotprojekt, hvor Sex & Samfunds klamy-
diatest udleveres på apoteket, og det 
er der blevet taget godt imod, fortæller 
farmaceut Anne Sophie Juul Sørensen fra 
København Sct. Stephans Apotek.

”Indtil videre er der en fin interesse 
for at få udleveret Sex & Samfunds 
klamydiahjemmetest. Og når vi 
spørger, om de vil være interesseret 
i at opstarte behandlingen direkte 
på apoteket, har langt de fleste sagt 
ja,” siger Anne Sophie Juul Sørensen. 
Pilotprojektet er planlagt til at køre i 
et år.                 

”Farmaceuter har i sandhed været heroiske. 
Farmaceuter og apoteker over hele verden 
har været en uvurderlig støtte lokalt, ikke 
bare i Australien, men over hele verden” 

Greg Hunt,
 sundhedsminister i Australien, 

om apotekers indsats under COVID-19-pandemien

17.750

N Y H E D E R

Mest genordinerede 
lægemidler

Hjemløse  
vaccineret  
af apoteket

2.839

4.759

7.495
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KILDE: SUNDHEDSDATASTYRELSEN 
NOTE: DATA DÆKKER PERIODEN FRA 1. JULI 2019 TIL 30. JUNI 2020
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N Y H E D E R

Velkommen til det nye Farmaci
SOM DU SIKKERT har bemærket, ser 
Farmaci ikke ud, som det plejer. Apote-
kerforeningens blad har fået nyt format, 
nyt design og nye indholdsformater. Vi 
håber, at I ude på apotekerne vil bruge 
bladet til at blive klogere og lade jer in-
spirere af hinanden.

I bladet kan I fremover læse endnu fle-
re gode historier om og fra apotekerne. 

Både for at I kan få gode idéer til, hvor-
dan I udvikler jeres apotek, og for at for-
tælle resten af verden om den vigtige 
sundhedsfaglige opgave, som medarbej-
derne på landets apoteker hver dag løf-
ter. Vi vil gerne sætte ord og billeder på 
fagligheden på apoteket, så hvis nogen 
mener, at bladet er blevet mere nørdet, 
tager vi det som en kompliment. 

Bladet er mest til jer i sektoren, både 
apotekere og medarbejdere, men medi-
er, politikere, myndigheder, organisati-
oner og andre, som interesserer sig for, 
hvad der sker på apotekerne, må selvføl-
gelig gerne læse med. 

Vi håber, I kan lide bladet.

Redaktionen

Kontakt redaktionen
Hvis I har en god historie på jeres 
apotek, som I synes skal fortælles, 
eller hvis I har kommentarer til ar-
tiklerne, så kontakt os på farmaci@
apotekerforeningen.dk. 

I formatet Rundt Om sætter vi hver 
gang spot på et lægemiddel, en formu-

lering eller en genstand, som er en del af 
hverdagen på apoteket.

I formatet Apotekerland kan man hver 
gang læse, hvad der er sket på apo-

tekerne siden sidst. Er der åbnet en ny 
filial? Hvem har haft fødselsdag? Er der 

kommet en ny apotekerkollega til? 

I Apoteket undersøger lader vi hver 
gang en apoteker eller en medarbejder 
fortælle om et konkret projekt, hvor de 
har indsamlet viden blandt borgerne 

og derigennem er blevet klogere og har 
styrket fagligheden på apoteket.

I Samarbejde på tværs fortæller vi om 
et konkret samarbejde mellem et apo-
tek og en ekstern partner, for eksempel 

en kommune eller en organisation.

I Ny viden omtaler vi hver gang forsk-
ningsresultater af relevans for arbejdet 

på apotek. 
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I N T E R V I E W

FÆLLESSKAB. Det er vigtigere end 
nogensinde at holde fast i fællesskabet 
og det stærke apoteksbrand, mener 
Anne Kahns.
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EN 
FORMAND 
TAKKER AF

Seks års arbejde med at styrke apotekernes plads i 
sundhedsvæsenet slutter nu for Anne Kahns, der har valgt 
ikke at genopstille til en tredje formandsperiode på den 
netop afholdte generalforsamling. Farmaci har besøgt 

hende på apoteket i Esbjerg og bedt hende gøre status.

I N T E R V I E W

AF: TRINE GANER
FOTO: PETER BJERKE M.FL.

 >
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I N T E R V I E W

lokken 
er nogle minutter i åbningstid på Jerne 
Apotek i udkanten af Esbjerg en torsdag 
morgen i september. Medarbejderne er 
i gang. Dosisruller gøres klar, forsendel-
ser pakkes, telefonen ringer. Ved det sto-
re bord i frokoststuen er morgenens in-
fomøde ved at slutte. En konsulent har 
holdt oplæg for apotekets personale om 
insulinpenne. Anne Kahns takker hende 
for at komme og følger hende ud. 

Man skal ikke have været på apote-
ket i mange minutter for at fornemme, 
at Anne Kahns er til stede i stort og småt. 
Om det drejer sig om håndteringen af en 
udfordrende kunde, eller hvordan de ny-
indkøbte skillevægge, der skal fungere 
som vaccinationsafskærmning, skal stå, 
er hun med. 

”Døren til mit kontor står åben, og jeg 
plejer at sige til medarbejderne, at de al-
tid kan komme til mig, også selv om det 
betyder, at de må spænde ben for mig, 
for jeg løber for det meste rundt,” siger 
hun.  

Anne Kahns byder på kaffe på sit kon-
tor og er klar til at se tilbage på seks år i 
spidsen for landets apotekere. Et arbej-
de, som hun har brændt for, fordi hun 
elsker at sidde for bordenden og være 
med til at præge tingene, som hun siger. 
Og det har hun gjort.

Nye ydelser
Drivkraften har fra starten været ambi-
tionen om at flytte apotekerne længere 
ind i sundhedssektoren, og der er, ifølge 
den afgående formand, sket rigtig me-
get på seks år. 60 procent flere enheder 
og udvidede åbningstider har øget til-
gængeligheden, og en række nye, betalte 
sundhedsydelser er kommet til.  

”Med den øgede tilgængelighed og 
de nye, betalte sundhedsydelser står 
vi stærkere end nogensinde. Vi er ryk-
ket et stort og vigtigt skridt længere ind 
i sundhedssektoren. For mange borgere 
er apoteket blevet det sted, man går hen, 
når man har behov for ikke bare medici-
nen, men også vores rådgivning og nye 
ydelser,” siger Anne Kahns.

Et vigtigt mål for Esbjerg-apotekeren 
har, siden hun tiltrådte i 2014, været at 
arbejde for en stærk, samlet sektor. Hun 
blev formand, da en ny apotekerlov var i 
støbeskeen – en lov, hvis konsekvenser i 
høj grad har præget hendes seks år i for-

mandsstolen.
Lovændringen i 2015 førte mest godt 

med sig, mener den afgående formand, 
men den skabte også uro på de indre lin-
jer. Fra den ene dag til den anden blev 
apotekerkollegaen pludselig en poten-
tiel konkurrent, og det har krævet til-
vænning.

”Der er stor forskel på, hvor berørte vi 
har været af den øgede konkurrence. 
Men jeg kan godt forstå, at det kan være 
svært at tænke fællesskab, hvis kollega-
en etablerer sig på den anden side af ga-
den,” siger hun.

K
Anne Kahns Formand Danmarks Apotekerforening

Jeg har været med til at flytte… apotekerne ind i sundheds-
sektoren og sekretariatet i Bredgade tættere på medlemmerne. 

Jeg er ikke lykkedes med…  at få en økonomimodel, som 
gør det muligt, at vi kan leve af vores kerneydelse.

Det har overrasket mig mest… hvor svært det er at få 
indflydelse. 

Det mest dramatiske… jeg har oplevet i min tid som for-
mand, var, da vi rejste os op og gik fra bruttoavanceforhandlin-
gerne i Sundhedsministeriet i 2016. Det er et voldsomt værktøj, 
som man ikke trækker hver gang. 

Jeg kommer til at savne… samarbejdet med bestyrelsen og 
sekretariatet om at være med til at påvirke og forme fremtiden.
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”For mange 
borgere er 
apoteket ble-
vet det sted, 
man går hen, 
når man har 
behov for ikke 
bare medici-
nen, men også 
vores rådgiv-
ning og nye 
ydelser.”

Hold fast i fællesskabet
Men netop fællesskabet er vigtigere end 
nogensinde at holde fast i nu, mener 
Anne Kahns.

”Hvis vi skal stå stærkt i sundhedssek-
toren, skal borgerne kunne få de sam-
me ydelser og den samme kvalitet uan-
set hvilket apotek, de går ind på. Hvis vi 
udvikler os i forskellige retninger, så der 
bliver mange slags apoteker, bliver det 
uklart for borgerne, hvad vi står for. Det 
svækker os alle sammen,” siger hun.

I sin tid som formand har hun, især i 
de første år, arbejdet på at knytte med-
lemmerne tættere til foreningen blandt 

andet ved at øge informationsniveau-
et, invitere medlemmerne ind i Bredga-
de til kredsmøder og etablere medlems-
udvalg. For Apotekerforeningens rolle er 
ekstrem vigtig i disse år, mener hun.

”Det er i foreningen, at vi kan arbej-
de for det fælles. Vi skal være ét stærkt 
brand, og det kræver fælles fodslag og 
fælles løsninger. Vi er alt for få og alt for 
små til ikke at stå sammen,” siger Anne 
Kahns.

Hjerteblod
Her rammer vi tydeligvis noget, der er 
hjerteblod for den afgående formand. Og 

KONTORTID.  Formandsposten indebærer mange møder i København, og Anne 
Kahns har tilbagelagt 70.000 km. om året på turene fra Esbjerg til København og 
hjem igen. De timer vil hun nu bruge med familien og på sit apotek.

Anne Kahns >
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INDFLYDELSE.  Anne Kahns har klare holdninger, og hun kan lide at 
have indflydelse. Både på sektorens udvikling og sit eget apotek.

”For mig er et stærkt 
sundhedsfagligt afsæt 
forudsætningen for at
skabe en god forretning. 
Jeg tror ikke på, at det 
ene kan eksistere uden 
det andet.”

det hænger for hende uløseligt sammen 
med den sundhedsfaglige profil, der, iføl-
ge hende selv, har været det stærkeste 
pejlemærke i hendes år som formand. 

”Jeg har siden mit første ord i min for-
mandsvalgtale for seks år siden holdt 
fast i, at vores lægemiddelfaglighed er 
vores berettigelse og grundlaget for vo-
res eksistens,” siger hun.

Og hun mener ikke, der er noget mod-
sætningsforhold mellem sundhedsfag-
lighed og forretning. 

”For mig er et stærkt sundhedsfag-
ligt afsæt forudsætningen for at skabe 
en god forretning. Jeg tror ikke på, at det 
ene kan eksistere uden det andet. Uden 
sundhedsfaglighed, ingen frihandelsom-
sætning, for nu at sige det lidt firkantet,” 
siger hun.

Svært at trænge igennem
Selv om det er lykkedes at få indført en 
række nye sundhedsydelser på apoteket 
gennem de sidste år, ville Anne Kahns 
gerne være nået endnu længere. Men 
politisk indflydelse er ikke noget, man 
bare får, har hun måttet erkende.

”Det har overrasket mig, hvor svært 
det er at trænge igennem. Jeg havde 
forestillet mig, at hvis man havde en god 
idé og gjorde sit forarbejde ordentligt, så 
ville der blive lyttet. Sådan er det ikke. 
Meget ofte formes tingene af tilfældig-
heder, og det politiske liv skifter. Netop 
som man har opbygget en forståelse og 
en relation til en politiker, så er der ud-

skiftning på posten, og man starter for-
fra,” siger hun, og fortsætter:

”Jeg har mødt politikere, der har været 
meget bevidste om vores sektors pro-
blemstillinger. Men jeg har også mødt 
ordførere med rigtig mange ordfører-
skaber, hvor vores område absolut ikke 
er øverst på lystavlen. Vores sundheds-
væsen er ekstremt komplekst, og der er 
mange aktører. Apotekerne er bare et lil-
le hjørne,” siger Anne Kahns. 

Hun har oplevet, hvor svært det er at 
formidle løsningsforslag, når problem-
stillingerne er komplekse. Det gælder 
blandt andet i forhandlingerne om en ny 
økonomimodel, som hun må erkende, 
ikke er kommet i hendes tid. Og det ærg-
rer hende.

”Vi har arbejdet benhårdt for at få 
skabt forståelse for, at det er i alles inte-
resse, at vi får en økonomisk styrings-
model, hvor vi kan leve af vores kerne-
ydelse. Der ligger lang tids omfattende 
arbejde, analyser og dialog forud, og jeg 
synes, vi har gjort alt. Men det har ikke 
været nok,” siger Anne Kahns. 

Styrket sundhedsfaglig position
Heldigvis har hun også igennem årene 
oplevet lydhørhed, da Ellen Trane Nørby 
var sundhedsminister i årene fra 2016-
2019. 

”Den daværende minister ville gerne 
finde løsninger og udnytte de sundheds-
faglige kompetencer der, hvor de var. 
Der var et åbent vindue for vores idéer, 
og det var sammen med Ellen Thrane 
Nørby, at behandlerfarmaceuten blev 
indført. Siden har det været mere op ad 
bakke,” konstaterer Anne Kahns.

Og det er ærgerligt, for der er et kæmpe 
potentiale for apotekerne, mener hun.

”Vi skal eje begrebet ”medicinsik-
kerhed”, og vi skal være ambassadører 
for medicinbrugere i primærsektoren. 
Vi skal spille en rolle, når der skal stil-
les simple diagnoser via tests og på bag-
grund af protokoller igangsættes be-
handling. Og så tror jeg i øvrigt, at vi skal 
arbejde på løsninger, der gør, at vi ikke 
skal vente på, at vi får lov. Det var sådan, 
vi for alvor kom i gang med at vaccine-
re,” siger hun.

Anne Kahns

 >
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sen for bordenden ikke har været nem, 
mærker man tydeligt. Men der er langt 
fra Esbjerg til København, og 70.000 år-
lige km på landevejen har en pris. Det 
gik for alvor op for Anne Kahns, da lan-
det lukkede ned, og møder ikke længe-
re krævede, at hun satte sig ud i bilen og 
tilbagelagde de godt 300 km til Køben-
havn.

”Det blev tydeligt for mig, at der også 
var andre ting, som jeg gerne vil have tid 
til,” siger hun og viser en video med en 
unægtelig ret kær, lille dreng. Det er hen-
des barnebarn på knapt et år, og rollen 
som mormor trives hun i.

”Ham her vil jeg jo gerne være mere 
sammen med,” siger hun og fortæller, at 
hun allerede er booket i efterårsferien, 
hvor hendes datter skal i gang på arbej-
de igen efter barslen.

Kede sig kommer Anne Kahns helt sik-
kert ikke til. 

”Som jeg siger: Jeg skal jo bare ned på 
fuld tid,” slutter hun.  

Anne Kahns har efterfølgende meddelt på 
generalforsamlingen i Danmarks Apoteker-
forening, at hun stiller op til valg til den le-
dige bestyrelsespost (red.).

Der er meget andet i livet
Idéer og visioner er der stadig masser 
af, men det bliver i givet fald op til an-
dre at realisere dem. For nu skal stafet-
ten videre. 

På spørgsmålet, om hvad hun kommer 
til at savne, er hun stille lidt, mens hun 
tænker sig om. Så griber hun sin telefon 
og viser et billede, hun tog til sidste be-
styrelsesmøde. Billedet er taget fra hen-
des plads for bordenden, og rundt om 
bordet sidder bestyrelsen og direktio-
nen og kigger på hende. 

”Det her kommer jeg til at savne,” siger 
hun og uddyber:

”Det er på bestyrelsesmøderne, at 
idéerne fødes, formes og diskuteres. Det 
er her, alle de forskellige fagligheder by-
der ind for at skabe resultater for for-
eningen. Det, synes jeg, er både sjovt 
og spændende, og det kommer jeg til at 
savne,” siger hun. 

Samarbejdet med sekretariatet har 
også været rigtigt spændende, da man 
som formand bliver en del af et multi-
fagfællesskab og oplever, hvordan de 
mange forskellige faggrupper i sekretari-
atet arbejder meget dedikeret på at ska-
be resultater for sektoren.

At beslutningen om at forlade plad-

OM ANNE KAHNS

Formand for Danmarks Apote-
kerforening 2014-2020

Medlem af bestyrelsen i 
Danmarks Apotekerforening 
2011-2014, næstformand fra  
2013 – 2014  

Apoteker, Esbjerg Jerne Apo-
tek inkl. to filialer, 2008-

Hospitalsapoteker, Regions-
hospitalet Horsens 2006-2008

Souschef, sygehusapoteket, 
Sydvestjysk Sygehus 1993-2006

Ph.d. 1993

Kandidat fra Farmaceutisk Fa-
kultet, Københavns Universitet

L i v s k v a l i t e t  m e d  o m t a n k e  /  w w w . s o l a r a y . d k
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HUSK TIDENS 
VIGTIGSTE 
VITAMINER
SOLSKINSVITAMINET 
D3 ER VIGTIGERE END 
NOGENSINDE
Rigtig mange danskere kommer 
i underskud, da kroppen kun kan 
producere D3-vitamin, når solen 
skinner på huden. Forskerne er 
derfor ikke længere i tvivl, et 
ekstra tilskud er nødvendigt, for 
at sikre kroppen tilstrækkeligt 
med D3-vitamin.  

Bidrager til at vedligeholde:
• muskler
• tænder og knogler
• normalt kalkniveau i blodet
• optagelsen af kalk og fosfor
• immunsystem og celledeling

STÆRKE KNOGLER
Vitamin K2 aktiverer proteinet osteocalcin, 
som sørger for at aflejre calcium i 
knoglerne. Derudover aktiverer det 
også proteinet Matrix GLA (MGP), som 
forhindrer, at kalken aflejres i blodårerne. 
Således bidrager Vitamin K2 til at 
vedligeholde en normal knoglestruktur. 

Vegansk Vitamin K2 indeholder bioaktivt 
menakinon-7, som er fremstillet på basis 
af bakteriekulturen Bacillus Subtilis, og 
indeholder således ikke soya-proteiner.

Vælg mellem Vegansk Vitamin K2 90 mcg 
eller Naturlig Vitamin K2 45 mcg på basis 
af fermenterede sojabønner.

Nu også vegansk!

ÆLDREVITAMINET B12
Med alderen svækkes optagelsen af 
næringsstoffer gennem tarmen, så det er 
vigtigt at indtage den rette dosis vitamin 
B12. Fås i to veganske styrker på 500 mcg 
og 125 mcg pr. tablet.   

Bidrager til at vedligeholde:
• dannelsen af røde blødlegemer
• et normalt energistofskifte
• omsætning af homocystein
• normal psykisk funktion
• normal celledelingsproces
• normalt fungerende nervesystem og 

immunsystem

Nu vegansk!

dansk farmaceutisk industri a-s  
www.dkpharma.dk

Produkterne fås gennem 
Nomeco og TMJ.

@berthelsennaturprodukter

@berthelsen_naturprodukter

Sundhedsministeren har i et svar på et folketingsspørgs-
mål oplyst, at ”Regeringen er ved at se på muligheden 
for at digitalisere og udbrede henstandsordningen, så 
flere borgere kan undgå en stor egenbetaling i starten af 
tilskudsåret”.

Apotekerforeningen har længe arbejdet for, at der i 
stedet for den nuværende og forældede henstandsord-
ning indføres et medicintilskudsabonnement. 

Med en abonnementsordning deles den forventede 
årlige egenbetaling op i 12 acontobetalinger. Så kan 
borgeren gå ind på et hvilket som helst apotek og hente 
tilskudsberettiget medicin ”gratis”. Det vil være til gavn 
for især økonomisk sårbare, der dermed undgår de store 
udsving i egenbetalingen, og det vil skabe mere lighed i 
sundhed.

Ligesom varmeregningen
For medicinbrugere, der forventes at få medicinudgifter 
svarende til den maksimale årlige egenbetaling på 4.190 
kr., vil den månedlige acontobetaling til abonnementet 
være på 350 kr. Ligesom varmeregningen justeres der ved 
årets udgang.

”Det er rigtig positivt, at  regeringen har sat en mere 
tidssvarende løsning på dagsordenen igen. Den nuvæ-
rende ordning er tung at administrere og reglerne for at 
blive en del af ordningen er unødigt komplicerede,” siger 
Apotekerforeningens formand Anne Kahns, der håber på, 
at der nu kommer skub i sagen.

Allerede i 2017 blev et forslag om at udjævne egenbe-
taling drøftet i Folketingets Sundhedsudvalg. Udvalget 
pålagde den daværende regering at indkalde til forhand-
linger om en løsning. Der er endnu ikke fundet løsninger, 
der skaber større tryghed og hjælper trængte borgere.  

Vi synes, at det 
er positivt, hvis 
regeringen kigger 

på en mere tidssvarende 
løsning. 
Anne Kahns
Apotekerforeningens formand

Regeringen ser på  
muligheden for at  
digitalisere og udbrede 
henstandsordningen
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På Center for Diabetes under Københavns Kommu-
ne sidder sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter og 
træningsfysiologer klar til at rådgive  diabetespatien-

ter til et bedre liv med deres sygdom. Men målgruppen er svær 
at nå, og langt fra alle de borgere, der kunne have glæde af til-
buddet, benytter det. Måske kender de det ikke, måske er der 
andre barrierer for at opsøge hjælp. 

Derfor samarbejder Center for Diabetes med fire apoteker 
i København om at få borgerne sendt i retning af centeret og 
dets mange tilbud. Samarbejdet har stået på i tre år og består 
af flere aktiviteter [se boks]. 

Sammenhæng i sundhedsvæsenet
Camilla Lauemøller, der er farmaceut på København Steno 
Apotek, oplever, at hun og hendes kollegaer er med til at skabe 
sammenhæng i sundhedsvæsenet. Og så er det en god mulig-
hed for at gøre opmærksom på apotekets faglighed – både over 
for borgerne og kommunen.

”Vi får vist, hvad vi kan på apoteket og synliggjort konkre-
te ydelser som medicin- og compliancesamtaler. På den måde 
finder både borgerne, centeret og kommunen ud af, hvad vi 
kan bruges til,” siger Camilla Lauemøller.

På Center for Diabetes er man glad for samarbejdet med apo-
tekerne. Borgere med diabetes har ofte flere udfordringer at 
slås med, og de kan have brug for et ekstra skub for at opsøge 
hjælp og vejledning, fortæller udviklingskonsulent Lene Chri-
stensen. 

”Vi vil gerne have, at så mange københavnere som muligt får 
hjælp. Og vi ved, at får man styr på sin diabetes, kan det bryde 
en dårlig cirkel. De borgere, vi kan hjælpe, kommer på apote-
ket. Jo flere kanaler ind til os, der er, jo bedre,” siger Lene Chri-
stensen. 

Hun fremhæver i øvrigt fordelen ved at have et netværk.
”For os er der en positiv effekt i, at vi kender hinanden. Det 

åbner op for nye, mulige samarbejder,” siger hun.  

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Over hele landet bringes apotekets faglighed i spil i samarbejde med andre aktører inden for sundhedsvæsenet. Hver fortæller vi hver gang om et samarbejde. 

OM SAMARBEJDET

Fire københavnske apoteker samarbejder med Center for 
Diabetes under Københavns Kommune.
 
Apotekerne fortæller borgere med diabetes om mulighe-
den for individuel hjælp og rådgivning på centeret, man 
uddeler centerets pjecer, der findes på mange sprog, og 
man samarbejder om events i forbindelse med Verdens 
Diabetesdag. Desuden har medarbejdere fra apoteket 
fortalt om apotekets ydelser på informationsmøder i Center 
for Diabetes.

På 3-4 årlige møder evaluerer apotekerne og Center for 
Diabetes indsatsen og drøfter muligheder for nye tiltag.

OBS! Apoteker i Københavns Kommune som vil være med 
i samarbejdet kan kontakte Center for Diabetes i Køben-
havn.

I Københavns Kommune samarbejder fire apoteker, heriblandt 
København Steno Apotek, med kommunen om at hjælpe diabetes-
patienter til et bedre liv. Et samarbejde, der nytter begge veje.

For os er der en positiv 
effekt i, at vi kender 
hinanden. Det åbner op  

for nye mulige samarbejder”
Lene Christensen
Teamleder, Center for Diabetes,  København Kommune

KØBENHAVN
STENO APOTEK
KØBENHAVNS  
KOMMUNE

Apoteker støtter op 
om diabetesindsats

Kredskonsulenterne i Apotekerforeningen hjælper med at etable-
re samarbejde mellem apoteker og kommuner, organisationer eller 
andre. Kontakt jeres lokale kredskonsulent, hvis I vil vide mere.



20 #9 O KTO B E R 2020

N Y H E D E R

S
taten har købt 60 pct. fle-
re doser influenzavaccine i 
år i forhold til sidste sæson. 
Det er en politisk beslut-
ning, da man nu sætter alt 
ind på at få vaccinationsra-

ten op,” fortæller chefkonsulent hos Sta-
tens Serum Institut Birgit Neale, der står 
for den statslige planlægning og indkøb 
af vacciner.

Sidste år købte Statens Serum Institut 
omkring 1 mio. doser, mens indkøbet i år 
er  skruet op til 1,6 mio. doser. Bestillin-
gen blev afgivet tilbage i marts måned, 
og allerede her havde man forudset, at 
behovet for vacciner ville stige på grund 
af COVID-19.  

”1,5 mio. doser dækker en vaccina-
tionsrate på 75 pct. af risikogrupper 
og sundhedspersonale. De resterende 
100.000 doser er til Færøerne og Grøn-
land,” fortæller Birgit Neale. Hun er li-
gesom alle andre i sundhedssektoren 
spændt på, om pandemien styrker in-
teressen og motivationen blandt risiko-
grupperne for at blive vaccineret mod 
influenza – eller om vaccinemodstan-

den modsat har fået mere 
vind i sejlene. 

Apotek mærker 
stigende interesse
Hvis man spørger en af 
de apotekere, som i skri-
vende stund er i fuld gang 
med pneumokokvaccina-
tionerne, så er interessen 
for at blive vaccineret sti-
gende. Rikke Holm Løvaas fra Aalborg 
Nørresundby Apotek har på sine fire en-
heder vaccineret langt over 1.000 borge-
re fra det nordjyske område mod pneu-
mokok.

”Vi havde frygtet, at den megen snak 
om en kommende vaccine mod corona 
ville få den generelle vaccinemodstand 
til at stige, så færre ønsker vaccination 
mod influenza og pneumokok. Men intet 
tyder på, at det bliver sådan. Tværtimod. 
Vi har flere kunder end normalt, der al-
lerede nu kommer og spørger efter influ-
enzavaccine, og interessen for pneumo-
kok har været uventet stor.”

Alt tyder ifølge apotekeren på, at bud-

Massivt ønske 
om flere  
influenza-
vaccinerede

PANDEMI.  Der er 
massivt pres på fra alle 

steder for at få flere 
danskere i risikogrup-
pen til at lade sig vac-
cinere mod influenza. 

Apotekerne støtter op 
og gentager kampag-

nen fra sidste år.

Af: Merete Wagner Hoffmann

Staten har købt rekord 
mange vaccinedoser, 
da COVID-19 har 
øget myndighedernes 
opmærksomhed 
på vaccination. 
Spørgsmålet er, 
om pandemien har 
styrket den generelle 
vaccinemodstand 
eller vil motivere 
flere til at blive 
influenzavaccineret. 
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doser influenzavaccine og 800.000 
doser pneumokokvaccine er indkøbt 
af Statens Serum Institut.

skabet om, at corona er en ekstra god 
grund til at blive vaccineret, er trængt 
ind. ”Kunderne har forstået, at influenza- 
og pneumokokvaccinen ikke beskytter 
mod corona  men styrker immunforsva-
ret, så man ikke risikerer at blive dobbelt 
ramt af sygdom – og så vi i videst muligt 
omfang friholder vores sygehussenge til 
coronapatienter.”

Pneumokokvaccine  
til særlige grupper
Også de statslige indkøb af pneumokok-
vacciner er skruet betragteligt i vejret 

i år. Her er der indkøbt 800.000 doser, 
hvilket var den mængde, Seruminstitut-
tet kunne få fat i. Det er i følge Birgit Ne-
ale nok til at tilbyde gratis vaccination 
til alle, der er fyldt 65 år, samt de risikog-
rupper, der er nævnt i bekendtgørelsen. 

”I første omgang har vi kun kunnet 
skaffe 800.000 doser, for der er rift om 
dem på verdensmarkedet. Derfor er det 
er vigtigt, at de borgere, der har mest 
brug for det, får tilbudt vaccinen først. 
Sundhedsministeriet udvider gruppen, 
der får det gratis tilbud, når vi kan skaffe 
mere hjem,” lover hun.  

Målet er 75 pct. vaccinerede
WHO’s mål er, at 3 ud af 4 i risiko- 
gruppen bliver vaccineret mod 
influenza. I Danmark er andelen 
af vaccinerede personer, der er 
fyldt 65 år, steget svagt de sidste 5 
sæsoner:

blev sidste sæson vaccineret mod 
influenza på apotekerne

120.000

1,6 mio.

apoteker vaccinerer 
i år mod influenza

I år tilbyder 381 apoteker landet over 
at vaccinere mod influenza. Det er 
31 flere end sidste år, og dermed 
er rekorden for vaccinationssteder 
blevet slået endnu en gang. Flere kan 
komme til, og forbrugerne kan løben-
de på www.apoteket.dk følge med i, 
hvilke apoteker i området der tilbyder 
influenzavaccinationen.

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

44 %
47 % 50 % 52% 52 %

381
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Hvorfor skal borgerne kunne få rådgivning om vægt og livsstil på 
apoteket?
Rådgivning i egenomsorg er en vigtig del af apotekets rolle. Det kan være 
svært at få en god snak om vægt og livsstil i skranken. Både fordi, at det 
kan være svært at få tid til, situationen i skranken ikke altid lige indbyder 
til det og kunden ikke føler det som et trygt rum. 

Hvad fandt du ud af?
Jeg fandt ud af, at jeg kan gøre en forskel, og jeg fik flyttet folk. Men det 
kræver længere tid. Både længere samtaler og et forløb, der strækker sig 
over længere tid. 

Hvordan vil du bruge din viden i dit arbejde fremover?
Jeg er blevet bedre til at turde tale om vægt og livsstil i skranken. Jeg ser 
det som hjælp til egenomsorg. Det er mere naturligt for mig at spørge ind 
til kost og motion. 

Kommer I til at tilbyde livsstilssamtaler?
Det håber jeg. Apoteket bliver en del af et nyt sundhedshus på Slusehol-
men (i København, red.), hvor det vil det være oplagt at tilbyde kunder-
ne.

Hvem skal betale?
Det skal kunderne. Og det tror jeg ikke er umuligt. Mange betaler for at gå 
hos en diætist.  

Hvilke muligheder ser du, for at ydelsen bliver udbredt på danske 
apoteker?
Jeg synes, det ville være oplagt. Men jeg ser også, at der er udfordringer. 
For det er selvfølgelig en barriere, at kunderne selv skal betale. 

Hvad har det givet dig rent fagligt at gennemføre dette projekt?
Det har været fedt! Og spændende at lave noget andet, end alle andre har 
gjort. Det har været sjovt at gå min egen vej. Jeg føler, at jeg kan gøre en 
forskel og bruge min faglighed i rådgivningen af kunderne, særligt i for-
hold til egenomsorg og livsstil. Det gør mig glad at hjælpe andre.  

Kan livsstilssamtale hjælpe overvægtige borgere? 

Malene Munch  
Jørgensen 
Farmakonom og 
professionsbachelor 
i Ernæring og Sundhed.
Sønderbro Apotek

FORSKNING PÅ APOTEK
Medarbejdere på landets apoteker indsamler løbende viden hos borgerne om alt fra 
medicinbrug og bivirkninger til rådgivningsmetoder og sundhedsydelser. De indsam-
lede data bruges i egne eller andres forskningsprojekter. Her møder du hver gang 
en medarbejder fra et apotek, som fortæller om et konkret projekt. Har du et projekt, 
som vi skal fortælle om, er du meget velkommen til at kontakte redaktionen.

Kort om undersøgelsen

På Sønderbro Apotek afprøvede farmakonom 
Malene Munch Jørgensen, om ydelsen ”Livsstils-
samtale på apotek” kunne give overvægtige 
borgere viden om og kompetence til at ændre 
livsstil.

Fire borgere rekrutteret via apotekets sociale 
medier blev inviteret til hver fem individuelle 
livsstilssamtaler fordelt over seks uger. Den 
første samtale varede 30 min. De resterende 
fire 15 min. Samtalerne blev afholdt i apotekets 
samtalerum. Udover deltagelse i samtalerne 
udfyldte deltagerne to spørgeskemaer.

Fødevarestyrelsens ti kostråd var udgangs-
punktet for samtalerne. De gav anledning til at 
tale om blandt andet vaner, portionsstørrelser, 
mellemmåltider, fysisk aktivitet og fristelser. 
Deltagerne satte individuelle mål mellem 
samtalerne (for eksempel ændring af bestemte 
vaner, vægttab, taljemål mv.)

KONKLUSION

Livsstilssamtalerne påvirkede alle fire delta-
gere positivt, både hvad angår viden og vaner. 
Ydelsen havde en sundhedsfremmende effekt, 
og den kan potentielt bidrage til at forebygge 
overvægt og udvikling af livsstilssygdomme.

Farmakonom Malene Munch Jørgensen har som et led i sit afsluttende projekt på Farmakonom-
skolen undersøgt, om livsstilssamtale på apotek kan hjælpe overvægtige borgere til livsstilsæn-
dringer. Formålet er at undersøge, om der er basis for en ny sundhedsydelse på apoteket.

Få det 
hele med,
når det er 
vigtigt for dig

Gå på mitpfa.dk, og giv os lov til  

at kontakte dig.

Det rigtig interessante er det meget relevante. 

Derfor skræddersyr vi nyheder, informationer 

og anbefalinger til dig, hvor du er i livet lige nu.

PFA_Farmaci_Samtykke_200x265.indd   1PFA_Farmaci_Samtykke_200x265.indd   1 15/09/2020   09.1215/09/2020   09.12
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”Man ser ikke ud til  
at få et værre forløb,  
fordi man tager et af  

disse præparater.”
Emil Fosbøl
Overlæge på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet

4.480 DANSKERE med COVID-19, 
der samtidig tog blodtryks- eller hjer-
temedicin, var datagrundlaget for 
et stort studie, der undersøgte sam-
menhængen mellem brugen af 
ACE-hæmmere eller ARB (Agiotensin 
II-Receptorblokkere) og COVID-19. 
Medicinen har tidligere været mis-
tænkt for at øge risikoen for at blive 
smittet med COVID-19 eller få et vær-
re sygdomsforløb, men den mistanke 

er nu afblæst, fortæller studiets hovedforfatter Emil Fosbøl.
”Studiet finder ingen sammenhæng mellem brug af 

ACE-hæmmere eller ARB og COVID-19. Man ser ikke ud til at få 
et værre forløb, fordi man tager et af disse præparater. Og det 
er vigtigt, for behandlingen forlænger livet og nedsætter risiko-
en for hjertesygdom betydeligt for rigtig mange patienter,” si-
ger han.

ACE-hæmmere og ARB virker ved at øge  mængden af pro-
teinet ACE2 på cellernes overflade. Fordi coronavirus bruger 
proteinet til at trænge ind i cellerne, frygtede man derfor, at 
den øgede mængde protein ville lette virus' vej ind i cellerne. 

Medicinen er blandt de mest anvendte lægemidler i Dan-
mark og en af de mest effektive former for hjertemedicin. Stu-
diets konklusion er dermed en god nyhed for de 500.000 bor-
gere, der er i behandling med medicinen.

Studiet blev gennemført i perioden 22. februar-4. maj 2020 i 
et samarbejde mellem Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hos-
pital, Nordsjællands Hospital og Hjerteforeningen.       

DE FLESTE FORSKERE er enige om, 
at rådgivning om brug af medicin 
støtter compliance og mindsker risi-
koen for medicinfejl. Der er dog ikke 
altid enighed om, hvordan man bedst 
formidler denne rådgivning.

Et systematisk review af 17 studi-
er har nu bekræftet, at piktogrammer 
med fordel kan bruges, når man råd-
giver patienter om compliance. De 
undersøgte studier var forskelligarte-

de i forhold til undersøgelsesdesign, den undersøgte populati-
ons størrelse samt den undersøgte lægemiddelbehandling.

10 af studierne peger på en signifikant effekt af piktogram-
mer i forbindelse med rådgivning om brug af medicin. For-
skerne understreger dog, at piktogrammer aldrig kan stå alene 
men bør være ledsaget af mundtlig eller skriftlig rådgivning. 

Ifølge forskerne er piktogrammer velegnede til at forbedre 
compliance, fordi de på en overskuelig grafisk måde illustrerer, 
hvordan medicin skal bruges eller opbevares. På den måde kan 
de lette kommunikationen mellem borgere og sundhedspro-
fessionelle. Piktogrammer i kombination med anden mundtlig 
eller skriftlig information har desuden vist sig at øge opmærk-
somheden hos borgerne og gøre informationen lettere at for-
stå. Dette gør sig især gældende for ældre og borgere med læ-
sevanskeligheder.

Studiet påpeger dog, at piktogrammerne altid bør være ud-
viklet og testet på et udsnit af den målgruppe, de henvender 
sig til.  

Blodtryksmedicin 
forværrer ikke 
COVID-19 

Piktogrammer 
kan forbedre 
compliance

Mistanken om, at 
ACE-hæmmere og 
ARB øger risikoen 
for at få COVID-19, 
eller forværrer 
sygdomsforløbet, 
er afblæst.  

Hvis piktogrammer 
kobles sammen
med anden infor- 
mation, kan de 
være et vigtigt 
værktøj i dialogen 
med non-kompli-
ante borgere. 

Sletvold, H., Sagmo, L. A. B. & Torheim, E. A. (2019). Impact of pictograms on 
medication adherence: A systematic literature review. Patient Education and 
Counseling, 103(6), 1095-1103.

Fosbøl E. L., Butt J. H., Østergaard L.; et al., Association of Angiotensin-Con-
verting Enzyme Inhibitor or Angiotensin Receptor Blocker Use With COVID-19 
Diagnosis and Mortality, Journal of the American Medical Association (JAMA), 
2020;324(2):168-177. 



Så mange pakninger med inhalationsmedicin 
blev der solgt i 2019 i Danmark. 

3,2 mio  

 65.000 
 50% bruger 
 deres inhalator forkert 

Forkert brug kan forværre sygdom-
men, og bivirkninger som svampeinfek-
tioner i mund og svælg kan opstå. Ved 
korrekt brug når 10-15% af medicinen 
ned i lungerne. Selvom det kan være 
svært for mange at bruge den rigtigt, er 
inhalatoren en unik behandlingsform. 
I modsætning til andre formuleringer 
muliggør den lokalbehandling med 
relativt små mængder aktivt lægemid-
delstof, hvilket mindsker risikoen for 
bivirkninger.

 fik hjælp i 2019
Ydelsen Tjek på inhalation (TPI), hvor 
borgeren går på apoteket og får 
vejledning i, hvordan man bruger sin in-
halator korrekt, blev tilbudt første gang 
i 2005. Det var den første offentligt fi-
nansierede sundhedsydelse på apotek. 
I 2011 blev certificeringsordningen til 
TPI introduceret.

 Rygning, astmapapir 
 og forstøvere 
Morfin, salpeter, klor opløst i ethanol 
og saft fra det dødeligt giftige pig-
æble. Det var nogle af de stoffer, der 
indgik i cigarer, der blev røget ved akut 
åndenød, og i astmapapir, der blev 
brændt af i soveværelset ved sengetid 
for at forebygge natlige anfald. I den 
første halvdel af 1900-tallet var det 
store, mekaniske forstøvere og nebuli-
satorer, der blev brugt til at få medici-
nen ned i lungerne, indtil den moderne 
sprayinhalator blev udviklet i 50’erne.

R U N D T  O M

 En gammel isfryser og  
 sodavandsflasker 

Den første prototype af den moderne 
inhalationsspray kom til i 1950’erne. 
Den blev bygget med en gammel 
isfryser, tomme sodavandsflasker 
som trykbeholdere, drivgas, alkohol 
og en kapsellukker. I 1956 udmundede 
prototypen i de første myndighedsgod-
kendte inhalationsspray, under navnet 
Medihaler, til astmapatienter. 

inhalatorer
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OPMÆRKSOM.  Medlem 
af bestyrelsen, Asger 
Rosenkilde Mortensen, 
Værløse Apotek lytter 
koncentreret.

SMÅSNAK.  Pauserne var annulleret 
for at begrænse smitterisikoen, så 
der var ikke mange muligheder for 
en sludder med kollegaerne. Her 
finder Jacob Hjelme, Næstved Løve 
Apotek, og Lars Ellebye, Aabenraa 
Løve Apotek, dog anledning til en 
snak efter forholdsreglerne.
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Der var dømt mundbind, afstand, hånd-
sprit og opdelt frokost, da Apotekerfor-
eningen den 28. september slog dørene 

op for årets udskudte generalforsamling på Ho-
tel Marriott i København. Det skulle have været i 
maj som sædvanlig. Men så kom COVID-19, og ar-
rangementet måtte, som så mange andre i foråret, 
skubbes. 

At pandemien langt fra er overstået, var man 
dog ikke i tvivl om, da 82 aktive og 4 passive med-
lemmer af foreningen samledes til en noget an-
derledes generalforsamling i COVID-19’s tegn.

Her skulle siges farvel til formand Anne Kahns, 
som efter seks år i spidsen for foreningen har be-
sluttet ikke at genopstille til en tredje periode – 

Formandsvalg 
på dagsordenen
Udskudt generalforsamling 
afholdt i skyggen af COVID-19. 

FREMMØDE. 
82 aktive og 
4 passive 
medlemmer 
mødte op på 
Hotel Marriott 
i København.

ØKONOMI.  Adm. direktør, Anders 
Kretzschmar, fremlagde regnskab 
og budget.

Af: Trine Ganer
Foto: Magnus Klitten

Generalforsamling 2020

 >
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og nye kandidater skulle meddele deres 
kandidatur. To mulige arvtagere meld-
te sig på banen: bestyrelsesmedlem Jes-
per Gulev Larsen fra København Ste-
no Apotek og næstformand i foreningen 
Jeanette Juul Rasmussen fra Birkerød 
Apotek. Desuden var der valg til besty-
relsen, hvor fire kandidater stillede op 
(se boks). 

Valget foregår via en urafstemning 
blandt foreningens aktive medlemmer – 
en urafstemning, som pågår, når bladet 
her udkommer.

URAFSTEMNING

Valg til formandsposten og de ledige pladser i bestyrelsen er 
sendt i urafstemning blandt Apotekerforeningens medlemmer.  
Der stemmes også om bestyrelsens forslag til kontingent for 2021.

Kandidater til formandsposten
•  Jesper Gulev Larsen, København Steno Apotek
•  Jeanette Juul Rasmussen, Birkerød Apotek

Kandidater til ledig plads i bestyrelsen
•  Behzad Ghorbani, Taastrup Apotek
•  Ole Lystrup Iversen, Løve Apotek Nykøbing F.
•  Anne Kahns, Esbjerg Jerne Apotek
• Ute Pørksen, Ballerup Apotek

De fire kandidater til bestyrelsen er også kandidater til supple-
antposten. Idet et nuværende bestyrelsesmedlem vælges som 
formand, skal den, der vælges til 1. suppleant, indtræde på den 
plads i bestyrelsen, som den nye formand forlader til fordel for 
formandsposten i resten af dennes valgperiode.

Se videoer med kandidaternes indlæg og læs referat fra  
generalforsamlingen på medlemsnettet.

Ud over valgene blev der kigget tilbage 
på det forgangne halvandet år, og et stort 
tema i bestyrelsens beretning var ikke 
overraskende: COVID-19.

”Enhver leder og organisation bliver 
bedømt på sin evne til hurtigt at træf-
fe beslutninger. Vi apotekere har over én 
kam vist stor omstillingsevne, og vi har 
fået prøvet vores evne til kriseledelse af 
i praksis,” sagde Anne Kahns under be-
retningen.

Initiativer i støbeskeen
Til trods for COVID-19 har bestyrelsen og 
foreningen haft tid til at tænke nye tan-
ker. I sin fremlæggelse af bestyrelsens 
planer gennemgik den afgående for-
mand en lang række initiativer, som for-
eningen har i støbeskeen. Arbejdet for 
en ny økonomimodel er allerede i fuld 
gang, og det samme kan siges om besty-
relsens arbejde med en ny strategi for 
foreningen. 

Hvad angår strategien satses der på en 
”dyb medlemsinvolvering”, som Anne 
Kahns formulerede det. Det indebærer 
blandt andet en spørgeskemaundersø-
gelse blandt medlemmerne, hvor alle får 
mulighed for at give input tidligt i pro-
cessen. Strategien bliver også temaet på 
kredsdagene i starten af det nye år, lige-
som der planlægges en egentlig strategi-
dag et par måneder senere. Planen er, at 
der kan præsenteres en strategi for 2025 
på næste års generalforsamling i maj.  

Desuden nævnte formanden blandt 
meget andet den kommende app Apote-
ket, dosisdispensering, samarbejde med 
kommuner og regioner samt en revitali-
sering af sundhedsydelsen medicingen-
nemgang som områder, der satses på i 
den kommende tid.

Umiddelbart efter generalforsamlin-
gen fik de fremmødte et kig ind i den 
nye app Apoteket, som forventes lance-
ret i januar 2021. 

”Enhver leder og organisa-
tion bliver bedømt på sin 
evne til hurtigt at træffe 
beslutninger. Vi apotekere 
har over én kam vist stor 
omstillingsevne, og vi har 
fået prøvet vores evne til 
kriseledelse af i praksis.” 
Anne Kahns, afgående formand  
Danmarks Apotekerforening

 >
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De to kandidater til posten som formand for Danmarks Apotekerforening er bestyrelses-
medlem Jesper Gulev Larsen, København Steno Apotek, og næstformand Jeanette Juul 
Rasmussen, Birkerød Apotek. Læs uddrag af de valgtaler, de hver især holdt på general-
forsamlingen, her, eller se talerne i deres fulde længde på medlemsnettet, hvor de ligger på 
video og i det stenografiske referat.

Kandidater til formandsposten 
i Apotekerforeningen

” Kære kollegaer 
Lad os arbejde for en mere fair økonomisk model – 
uden apotekerskat.           
Lad os udvikle og udvide vores fag og position i  
sundhedsvæsnet ved at tage nye opgaver ind. 
Og sidst men ikke mindst: 
Lad os se på alt det, der forener os…
Lad os rykke tættere sammen og lave et bolværk om 
vores fag og forretningsgrundlag. 
Jeg håber, I vil have mig stående ved jeres side i cirklen.
Intet vil gøre mig mere stolt. ” 

Uddrag af Jeanette 
Juul Rasmussens valgtale

” I skal ikke være i tvivl om, at et økonomisystem så 
rimeligt og retfærdigt som muligt står øverst på min 
ønskeliste.
En ny bestyrelse med mig som formand vil sætte fokus 
på medlemsinvolveringen. Dialog og samarbejde vil 
være én af mine hovedoverskrifter.
Vi skal i fællesskab udvikle vores sundhedsfaglige 
rolle som en del af det danske sundhedsvæsen. For det 
forventer samfundet af os. Det forventer politikerne. 
Det forventer borgerne. De regner med os. ” 

Uddrag af Jesper  
Gulev Larsens valgtale
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LEDIG BEVILLING
Bevillingen til at drive 
Thisted Svane Apotek 
er ledig pr. 1. juni 2021. 
Lægemiddelstyrelsen 
modtager ansøgninger til 
bevillingen indtil den 15. 
oktober 2020 kl. 12.00.

Esbjerg-bevilling 
nedlægges
Esbjerg Krone Apotek 
nedlægges pr. 1. novem-
ber 2020. Apoteket havde 
A-vagt – denne bliver i 
stedet overtaget af Es-
bjerg Neptun Apotek.

Redigeret af  
––––   

LOUISE  
DISSING  
SCHIØTT

O D E N S E

H O L S T E B R O

E S B J E R G

T H I S T E D

H O R S E N S

Apoteker 
Birgitte 
Nørskov 
Pedersen, 
Holstebro 
Løveapotek, åbner den 
1. november 2020 ny filial 
og sætter samtidig et nyt 
dyr på landkortet. Filialen 
får nemlig navnet Holste-
bro Koala Apotek.

Den 1. 
novem-
ber 2020 
overtager 
Ragnhild 
Birgitte Jensen Odense 
Dalum Apotek. Hun har 
i forvejen Odense Apo-
teket Ørnen og Odense 
Bolbro Apotek samt tre 
filialer herunder. Odense 
Dalum Apotek bliver der-
med apotekerens sjette 
enhed. Ragnhild Birgitte 
Jensen er den første apo-
teker i Danmark, der har 
tre bevillinger.

Horsens 
Sønderga-
des Apotek 
åbnede den 
24. septem-
ber ny filial med navnet 
Stensballe Apotek. Fili- 
alen er apoteker Bente 
Wittrup Præstbrogaards 
tredje enhed. 

Hesselager 
Apotek, 
hvor Lars 
Kaarill er 
apoteker, 
flyttede til nye lokaler den 
31. august 2020. Den nye 
adresse er Langgade 20, 
5874 Hesselager. 

Apoteker 
Louise  
Ingerslev 
Vorbeck 
overtager 
Maribo Apotek og 
Rødby Løve Apotek den 
1. oktober 2020. Læs mere 
om den nye apoteker og 
hendes fremtidsplaner på 
næste side.

APOTEKERLAND
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Gl. Kongevej 
mister apotek
Den 1. november 2020 
bliver Frederiksberg Gl. 
Kongevej Apotek nedlagt. 

Som man kan læse et andet sted her 
på siden, åbner en ny apoteksfilial, 
der har koala i navnet. Og det er som 
bekendt langt fra enestående, at et 
apotek får navn efter et dyr. Apote-
kerfamilien er allerede befolket af 
løver, svaner, hjorte, ørne, ugler, ulve, 
en enkelt elefant – og nu altså også 
en koala. 

Apoteker Birgitte Nørskov Peder-
sen fortæller, at ideen til Holstebro 
Koala Apotek opstod, efter at hun 
og familien i en periode boede i 
Australien, hvor de oplevede det 
pelsede pungdyr på nærmeste hold.

Koalaen og dens levesteder har 
også været inspirationskilden for in-
teriøret på Holstebro-filialen, der vil 
blive indrettet med grønne planter 
og naturmaterialer. 

Man ved ikke nøjagtig, hvorfor 
apotekerne oprindeligt fik navne 
efter dyr, men teorier går blandt 
andet på, at dyresymbolerne var en 
måde at kunne skelne byernes huse 
fra hinanden, i en tid hvor man endnu 
ikke havde indført husnumre, og de 
fleste borgere ikke kunne læse. An-
dre mener, at dyrenavnene hænger 
sammen med dyrenes symbolik, hvor 
en løve eksempelvis symboliserer 
styrke og livskraft. 

Nyt 
apotekerdyr

F R E D E R I KS B E R G
KØ B E N H AV N

H Ø R S H O L M

M A R I B O

H E S S E L AG E R

R Ø D BY

Den 31. august 2020 
flyttede Hørsholm Apotek 
til ny adresse. Apoteket 
findes nu på adressen 
Hørsholm Midtpunkt 78, 
2970 Hørsholm. 

Apoteker 
Bent Hal-
ling- 
Sørensen, 
der driver 
København Apoteket 
Rosen, åbnede den 30. 
september filialen Køben-
havn Fasan Apoteket på 
Frederiksberg. Apoteke-
ren driver herudover tre 
filialer under København 
Apoteket Rosen samt 
bevillingen Virum Apotek.

Ole Lystrup 
Iversen bød 
velkom-
men til sin 
femte løve i 
apoteksfamilien, da Løve 
Apotek Nykøbing F. den 4. 
september 2020 åbnede 
filialen Løve Apotek 
Maribo ved Åen.

Den 1. oktober overtog 
apoteker Sam Medhat Sa-
lah, København Kongelig 
Hof Apotek, de to filialer 
Islands Brygge Apotek 
og Fields Apotek. De 
to filialer hørte tidlige-
re under København 
Christianshavns Apotek, 
som drives af apoteker 
Jens Hardy Madsen, og 
hvor Sam Medhat Salah 
tidligere var souschef.

Farvel til Apotek Strøget
Apoteker Majid Sairafian-
pour, Nørrebro Apotek, 
lukkede den 1. september 
filialen Apotek Strøget. 
Apotekeren driver fortsat 
seks filialer foruden 
hoved apoteket.
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Hvorfor vil du gerne være apoteker?
Det er nok drømmen om at være selv-
stændig. Begge mine forældre har været 
selvstændige med hver deres virksom-
hed. Jeg føler en kæmpestor stolthed 
over at kunne sige, at jeg er apoteker. Det 
føles helt mærkeligt at sige det. Jeg sy-
nes, at det er mere end et job. Det er en 
livsstil.

Hvorfor er du og Maribo Apotek og Rød-
by Løve Apotek et godt match? 
Jeg ser et uudnyttet potentiale i de to 
apoteker. Jeg vil kunne bruge den erfa-
ring, jeg har fået i processen med at ud-
vikle Vordingborg Apotek. Og så er det 
et ekstra plus for mig, at jeg ikke behø-
ver at flytte.

Hvad er din plan med apotekerne?
Jeg skal ikke være apoteker for tre en-
heder men for en samlet enhed under 
samme fane. Når man kommer som kun-
de, skal oplevelsen være den samme, 
uanset om man er i Rødby eller Maribo. 
Og medarbejderne skal være et samlet 
hold på tværs af apoteker. 

Hvordan vil du forandre apoteket fra tre 
enheder til ét apotek?
Det kræver forandringer i både kulturen 
og måden at gøre tingene på. De tre en-
heder ligger så tæt på hinanden, at det er 
oplagt at tænke i mere rotation mellem 
medarbejderne. Alle teams, blandt an-
det dosis og logistik, kommer til at arbej-
de sammen, så vi gør tingene på samme 
måde alle steder. 

Hvordan kommer kunder og medarbej-
derne til at mærke, at der kommet ny 
apoteker den 1. oktober?
Jeg kommer ikke til at ændre noget fra 
dag ét. Jeg vil være observerende i star-
ten, og jeg vil gøre mig umage for ikke at 
have alle svarene. Medarbejderne skal 
inddrages i at finde løsninger. Det, tror 
jeg, er afgørende for, at de kommer til at 
føle ejerskab. Jeg skal også lære noget af 
dem.

Hvad bliver dine første fokuspunkter?
Udover den interne organisering kom-

”Det her er mere end et job. Det er en livsstil

• 37 år
•  Fra souschef på Vordingborg Apotek 

til apoteker på Maribo Apotek nr. 025 
og Rødby Løve Apotek nr. 081.

• Udnævnt den 18. august 2020
• Overtagelse den 1. oktober 2020
•  Bor i Fensmark med sin mand Ken-

neth og deres to børn på 7 år og 10 år.
 

CV
•  2015-2020 Souschef på Vordingborg 

Apotek
•  2009-2015 Ansat på Vordingborg 

Apotek
•  2009 Kandidat fra Farmaceutisk 

Fakultet, Københavns Universitet

NY APOTEKER
NAVNE

mer jeg til at arbejde med at få øget fo-
kus på kundernes behov for et salg. Det 
skal ikke være tankstationssalg. Salg 
skal bunde i faglighed, og kunderne 
skal tydeligt kunne mærke, at de ikke 
er kommet ind i Matas. Det er også med 

den tilgang, vi kommer til at arbejde 
med for eksempel medicin- og compli-
ancesamtaler. Ved at blive endnu bedre 
til at mærke og registrere kundernes be-
hov og bruge vores faglighed til at imø-
dekomme det.

Louise Ingerslev Vorbeck
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Hvad har du lært af din tidligere chef?
Rigtig meget. Birgitte (Egeberg Carlsen, 
red.) er en fagligt stærk apoteker, som er 
med i skranken. Hun er initiativrig, og 
hun flyttede apoteket, mens jeg var der. 
Det har været inspirerende. 

Hvad kommer du ellers til at trække på?
Jeg har lært meget på kurser og i net-
værk. Både om ledelse, apoteksøkono-
mi og meget andet. Og så har jeg lyttet til 
andres erfaringer, så jeg måske kan und-
gå de værste faldgruber.

Hvordan vil du være som apoteker?
Jeg vil være en nærværende apoteker, 
der er en del af hverdagen på apoteket. 
Jeg er ikke den, der kommer til at sæt-
te mig ind på mit kontor og lukke dø-
ren. Jeg skal også stå i skranken, vacci-
nere og sætte varer på plads. Der er nok 
en tendens til, at man kan glemme det, 
når man bliver apoteker. Det har jeg ikke 
tænkt mig.

Hvorfor er det vigtigt for dig at være inde 
over alle opgaver?
Det betyder meget for sammenholdet. 
Vi skal være ”vi”, ikke ”mig” og ”dem”.

Hvilke overvejelser har du gjort dig i for-
hold til den økonomiske risiko, som du lø-
ber i og med, at du er blevet apoteker?
Det har været en del af mine overve-
jelser gennem de sidste år, og på et 
tidspunkt havde jeg faktisk opgivet 
drømmen, netop fordi jeg syntes, at uvis-
heden vedrørende økonomien var for 
stor. Men jeg er nået frem til, at den er 
det værd.

”Jeg er ikke den, der 
kommer til at sætte 
mig ind på mit kontor 
og lukke døren
Louise Ingerslev Vorbeck, apoteker, 
Rødby Apotek og Maribo Apotek

Udviklingschef på Pharmakon, cand.
pharm., ph.d. Charlotte Rossing er ud-
nævnt til Fellow i International Pharma-
ceutical Federation (FIP). Den årlige FIP 
Kongres afholdes i år virtuelt som følge 
af COVID-19-situationen, og udnævnel-
sen skete i forbindelse med åbningen af 
kongressen. 

Den flotte hæder kommer som følge af 
Charlotte Rossings store engagement i 
forskning og udvikling af apotekspraksis 
samt årelangt engagement i FIP, blandt 
andet som chair and co-chair for FIP Fo-
rum for Innovators. Ud over anerken-

Charlotte Rossing udnævnt til FIP Fellow

Farmaceut på Aarhus Marselisborg Apo-
tek, Caroline Dencker Hedeskov, har 
siden den 3. august kunnet kalde sig 
teamleder for den nyåbnede filial Mega 
Syd Apotek under Aarhus Marselisborg 
Apotek. Titlen som teamleder er ikke ny 
for den 32-årige farmaceut. Hun kom-
mer nemlig fra den samme stilling på 
hovedapoteket, men udfordringen er en 
anden, fordi ledelsen primært er på ho-
vedapoteket.

”Når man er teamleder på en filial, 
hvor ledelsen ikke primært holder til, får 
man snuset lidt til livet som apoteker. 
Fordi man er alene på pinden i det dagli-
ge, bliver man tvunget til i højere grad at 
stå på egne ben,” siger Caroline Dencker 
Hedeskov.

Hun er glad for de nye udfordringer, 

Teamleder på nyåbnet filial

•  Farmaceut 
på Aarhus 
Marselisborg 
Apotek

• 32 år
•  Bor i Mårslet 

med sin mand 
Jakob og 
deres to drenge  

Før: Teamleder på Aarhus Marselis-
borg Apotek
Nu: Teamleder på den nye filial Mega 
Syd Apotek, under Aarhus Marselis-
borg, der åbnede 3. august 2020.

det indebærer at have ansvaret for den 
en nyopstartet filial.

”Det er spændende at være med fra 
begyndelsen, sætte et nyt team og mål 
for den faglige kvalitet og medarbejder-
trivsel. Rent praktisk er der også en ud-
fordring i, at vi herude har søndags-
åbent, hvilket vi ikke har på nogen af de 
andre filialer.”

Caroline Dencker har været ansat på 
Aarhus Marselisborg Apotek siden 2014.

NAVNE

Caroline Dencker Hedeskov

Ansatte der rykker
Hver gang taler Farmaci med en 
farmaceut eller farmakonom, der for 
nylig har fået nye udfordringer på 
apoteket. Er det dig eller din kollega, 
der skal omtales næste gang,  
så skriv til os på: 
farmaci@apotekerforeningen.dk.

delsen i sig selv får man som FIP Fellow 
adgang til et stort, internationalt forsk-
ningsnetværk. Og det ser Charlotte Ros-
sing frem til.

”Som FIP Fellow får man adgang til et 
kæmpe, internationalt netværk af for-
skere inden for farmaci og apoteksprak-
sis. Det glæder jeg mig til at udnytte, og 
forhåbentlig vil jeg blive inspireret til, 
hvor vi kan udvikle apotekssektoren i 
Danmark,” siger Charlotte Rossing.

Der blev i alt udnævnt otte FIP Fellows.
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