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KAN APOTEKERNE 
FÅ EN ROLLE I 

KLINISKE FORSØG?



RECEPT

B
100 kr.

A
50 kr.

VIDSTE DU, AT ...
det sparer borgerne og samfundet for 

2,8 mia. kr. om året, at apoteket skal tilbyde 
den billigste receptmedicin?
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Glostrup Apotek hjælper     
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15  Samarbejde på tværs
Apoteker i Faaborg og Ringe  
underviser på bosteder
 
18  Farmaceutnetværk
Hele apoteket har gavn af,    
når farmaceuter netværker
 

 20  
Ny formand og ny bestyrelse
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Uddannelsen niveauvurderet
 
24  Ny Viden

25  Rundt om
Bliv klogere på betablokkere
 
28  Apotekerland
 
30  Navne
Ny apoteker i Høng

Forsidebilledet viser det testkit, 
som farmaceuterne på Glostrup 
Apotek benytter til instruktion af 
deltagere i et klinisk forsøg. For-
søget skal teste kvaliteten af data 
ved blodsukkermålinger foretaget 
i eget hjem.

20 Ny formand
Apotekerforeningens medlemmer har valgt  
Jesper Gulev Larsen til formand.
 

 

Det ligger lige til højrebenet, at vi på
apotekerne får en rolle i de kliniske

forsøg. Her kan vi virkelig bruge
vores faglige kompetencer

Hanne Høje Jacobsen,
souschef, Glostrup Apotek

Læs mere side 10
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FREMTIDEN KOMMER helt af sig 
selv. Men det gør udviklingen ikke 
nødvendigvis. Som ny formand 
for Apotekerforeningen bliver det 
min vigtigste opgave at bidrage til, 
at apoteket følger med ind i frem-
tiden, så vi også i morgen og om 
fem og ti år kan distribuere læge-
midler med høj forsyningssikker-
hed, let tilgængelighed og faglig 
rådgivning af højeste kvalitet. 

Det forventer samfundet. Det 
forventer borgerne. Og det forventer politikerne. Så det er her, 
apotekets eksistensberettigelse ligger. Det lyder let. Men hvad 
kræver det?  

Først og fremmest skal sektoren have en ny økonomimo-
del, der sikrer, at apotekernes drift er finansieret af det, som vi 
er sat i verden for: udlevering af og rådgivning om lægemid-
ler. Det er hele grundlaget for en fagligt stærk apotekssektor til 
gavn for borgerne. Det er ikke et let arbejde, men jeg er klar til 
at tage udfordringen op. Det gælder apotekernes fremtid.

Arbejdet på at styrke apotekets position i sundhedssektoren 
kommer også til at fortsætte med mig ved roret. Det er her, vi 
med vores tilgængelighed og høje faglighed kan byde ind med 
noget unikt, som ingen andre kan. Men det kræver, at vi tænker 
i nye forretningsmodeller, er på forkant og bliver endnu bedre 
til at forstå, hvad forbrugerne efterspørger og har brug for.  

Vi har med etableringen af Apovac vist, at vi kan handle hur-

tigt og på rekordtid blive en 
vigtig spiller på vaccinations-
området. Mon ikke der findes 
andre sundhedsydelser, hvor 
vi kan lade os inspirere af den 
model? Det tror jeg.  Vi skal 
også fortsat arbejde på, at apo-
teket bliver en del af løsningen 
på de problemer, der opstår, 
når en borger udskrives fra ho-
spitalet og overgår til et kom-
munalt plejetilbud. Målet er at 

sikre fælles modeller, så det ikke bliver postnummeret, der af-
gør, om apoteket kan være med til at løfte opgaven.

I bestyrelsen har vi taget hul på en strategiproces under 
overskriften: ”Hvad skal vi leve af om 5 år?” Strategiarbejdet in-
tensiveres i den kommende tid, og som medlemmer har I bi-
draget med spændende idéer i en netop gennemført spørge-
skemaundersøgelse. Det arbejde ser jeg frem til at fortsætte 
sammen med bestyrelsen og i fortsat dialog med jer.

Til mine kollegaer vil jeg gerne sige: tak for valget og for den 
tillid, som det er udtryk for. Jeg går til opgaven med stor yd-
myghed, og den nye bestyrelse vil med mig som formand have 
medlemsinvolvering som et vigtigt mål. Dialog og samarbejde 
bliver et pejlemærke. 

For hvis apoteket også i fremtiden skal være en stærk spiller 
med stor tillid i befolkningen, kræver det fælles fodslag. 

På vej ind i fremtiden
Nye løsninger og fortsat  

udvikling skal sikre, at apoteket 
har løsningerne på fremtidens 

udfordringer. 

Jesper Gulev Larsen 
Formand for 

Danmarks Apotekerforening
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Klikkede i oktober på 
nyheden på medlem-
snettet om, at 400 blå 
badges fra Sundheds-
styrelsen var på vej til 
hovedapotekerne. Det 

gjorde den til månedens 
mest læste nyhed. 

528

10.324 
personer

Det opslag, der i oktober skabte størst 
engagement på Facebook-siden 

Apoteket.dk, omhandlede, at apoteket 
kan genordinere borgernes medicin, 
hvis ikke de nåede forbi lægen op til 

efterårsferien. Opslaget nåede i alt ud 
til 10.324 personer.

På et webinar hos Læge-
middelindustriforeningen, 
Lif, drøftede formand for 
Danmarks Apotekerforening, 
Jesper Gulev Larsen, regions-
rådsformand Sophie Hæstorp 
Andersen og direktør for KL, 
Christian Harsløf, den fremtidi-
ge strategi for vaccination.

Vi skal undgå, at vi kommer i  
en mangelsituation, men dem, der  

er i risikogruppen, og personer i  
målgruppen, som for eksempel 
sundhedspersonale, vaccinerer  

vi stadig.
Afgået formand for Apotekerforeningen, Anne Kahns

Ugeavisen Esbjerg 14. oktober 2020

M E D I E K L I P

Kæmpe interesse 
for influenzavaccination
De første to uger har apotekerne vaccineret 
lige så mange mod influenza som i hele sidste 
vaccinationssæson. 9 ud af 10 af de personer, 
apotekerne har vaccineret, hører til målgrup-
pen, som får vaccinationen gratis.

- Vi kan se, at det er de ældre og sårbare, 
der først og fremmest er blevet vaccineret. 
Det er glædeligt, at så mange af dem har fulgt 
myndighedernes anbefaling, da de er i størst 
risiko, hvis de både bliver ramt af influenza og 
COVID-19. Det kan forværre sygdomsforløbet 
betragteligt, siger sundhedsfaglig direktør i 
Apotekerforeningen, Birthe Søndergaard.

DR.dk 14. oktober 2020

TOP 3
De mest besøgte sider på 
Apoteket.dk var i oktober:

1.  Influenza og risiko

2.  Test for antistoffer mod 
COVID-19 

3.  Vaccination mod            
pneumokokker

Drøftelser om 
fremtidig strategi 
for vaccinationer

Mest læste



6 #10 N OV E M B E R 2020

N Y H E D E R

Farmakonomerne har  
fået ny formand

Farmakonomforeningens medlemmer har valgt 
deres nye formand. Ann-Mari Grønbæk vandt 

formandsvalget med 56 procent af stemmerne mod 
modkandidaten Sanne Hee Stjernholm. 

N Y H E D E R

I FRONT. Ann-Mari Grønbæk er valgt til ny formand for farmakonomerne. Hun vil blandt 
andet arbejde for højere lønninger ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Den 1. januar 2021 træder 
nye regler om salg og ud- 
levering af plastikposer i 
kraft. Det bliver forbudt 
at udlevere plastikposer 
gratis og de tynde plastik-
bæreposer med og uden 
hank må hverken sælges 
eller udleveres gratis.

AnnMari Grønbæk gik til valg på at vil-
le arbejde for højere lønninger ved de 
kommende overenskomstforhandlin-
ger, et bedre arbejdsmiljø, og så vil hun 
kæmpe videre for, at farmakonomud-
dannelsen bliver en professionsbache-
loruddannelse.

- Jeg er utroligt glad og stolt over, at et 
flertal af de medlemmer, som har stemt, 
har peget på mig som deres kommen-
de formand. Jeg vil trække i arbejdstø-
jet fra den første dag som formand og 
vil gøre mit bedste for at leve op til tilli-

den de næste fire år. Vi har mange spæn-
dende sager og kampe, der skal tages, og 
det vil jeg nu stille mig i spidsen for, siger 
Ann-Mari Grønbæk.

Ann-Mari Grønbæk tiltræder som for-
mand den 19. november, når den nuvæ-
rende formand, Christina Durinck, træ-
der tilbage på Farmakonomforeningens 
kongres.

Ann-Mari Grønbæk er i dag ansat på 
Herning Løve Apotek - en stilling, som 
hun fratræder i forbindelse med, at hun 
overtager formandsposten. 

Sundhedsaftale  
i 2021

Den længe ventede aftale om 
en reform af sundhedsvæsenet 

kommer næste år. Det sagde 
statsminister Mette Frede-
riksen fra talerstolen under 

Folketingets åbningsdebat i 
starten af oktober. Det var for-
mand for Konservative Søren 
Pape Poulsen, der opfordrede 

statsministeren til at svare 
på, hvornår regeringen vil gå i 

gang med arbejdet. 
”Lad os rykke det frem. Lav os 
lave en bred sundhedsaftale 

næste år i Folketinget,” sagde 
statsministeren og tilføjede, at 

hun er enig i, at der er behov 
for en sundhedsreform.  

HUSK!
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Når en vaccine mod COVID-19 skal udrulles i Danmark 
bør apotekernes indtænkes, lyder opfordringen i en 
henvendelse, som Danmarks Apotekerforening har sendt 
til Sundhedsstyrelsen. I sit svar på henvendelsen fremgår 
det, at Sundhedsstyrelsen tænker bredt for at sikre, at de 
forskellige målgrupper for vaccinen kan blive ramt. ”Og 
vi skal nok tænke apotekerne med i den forbindelse og 
række ud til jer ved behov.,” slutter Søren Brostrøm.

DENGANG

 

af danskerne er tilfredse
eller meget med apoteket. 

KILDE: Megafonmåling blandt 1.000  
voksne danskere, oktober 2020.

93%

Det gik stærkt, da apotekerne fra den 12. oktober kunne uddelte de 
såkaldte afstandsbadges, som Sundhedsstyrelsen har produceret 
i samarbejde med en række patientforenin-
ger. Mange steder blev de revet væk i 
løbet af et par timer, og apoteket 
måtte skynde sig at bestille flere 
hjem. Badget er udviklet til de 
danskere, der gerne vil sig-
nalere, at andre bedes tage 
hensyn og holde ekstra god 
afstand til dem – måske 
fordi de tilhører en særligt 
sårbar gruppe. 

Meget tyder på, at det 
virker. I hvert fald har 
styrelsen haft svært ved 
at følge med efterspørgs-
len. Der er nu sendt 200.000 
badges på gaden, og endnu 
flere er på vej. 

COVID19: Rift om afstandsbadge
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Brostrøm: Vi rækker ud  
til apotekerne efter behov

… astma blev 
lindret med 
cigaretter, kaffe, 
smog og stærke 
følelser 

Tobak, cannabis, pigæble 
(Datura stramonium), salpeter 
og opium. Det er nogle af de 
forskellige råvarer, der igen-
nem tiderne er blevet brugt til 
at forebygge og lindre astma.

I et indflydelsesrigt værk fra 
1860 forslår den engelske 
læge Henry Hyde Salter, at 
astma skulle være en nerveli-
delse, der kan lindres gennem 
psykisk og fysisk påvirkning 
af nervesystemet. Både 
stimulerende og beroligende 
midler kunne derfor ifølge 
Salter have en positiv og 
forebyggende effekt.

Foruden rygning foreslog han, 
at sort kaffe, opvarmet spi-
ritus og ophidselse (seksuelt 
eller i form af forskrækkelse 
og begejstring) kunne lindre 
astmatiske anfald. Han opfor-
drede desuden astmatikere til 
at flytte til de store industriby-
er, hvor den tunge smog skulle 
virke forebyggende. 
Kilde: Dansk Farmacihistorisk Samling
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Medicinsamtalerne er tilbage på 
normalt niveau – men TPI halter efter 

Mens antallet af medicin- 
og compliance-samtaler 
efterhånden er tilbage på 
niveauet fra før COVID-19, 
halter TPI bagefter. Det kan 
have uheldige konsekven-
ser på sigt, advarer Apote-
kerforeningen.
Af: Adrian Skov

Efter at afstandskrav og nervøsi-
tet blandt borgerne i foråret ram-
te apotekernes sundhedsydelser 

hårdt, er medicin- og compliancesamta-
lerne nu tilbage på niveauet fra før CO-
VID-19. Det viser de nyeste opgørelser 
fra tredje kvartal i år. Ydelsen Tjek på In-
halation (TPI) ligger imidlertid stadig re-
lativt lavt og synes i øjeblikket at stagne-
re. Antallet af gennemførte TPI-ydelser i 
september (3.616) er således stort set på 
niveau med tallet i juni (3.340).

Bruger patien
terne deres in
halationsmedicin 
forkert, kan det 

gå ud over effekten af 
deres behandling, og der 
er stor risiko for at deres 
lungesygdom forværres 
Birthe Søndergaard, 
sundhedsfaglig direktør, 
Danmarks Apotekerforening
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TPI-ydelser 

Sårbare borgere
Når TPI halter bagefter, kan det blandt 
andet skyldes, at apoteket er tvivl om, 
hvorvidt TPI må gennemføres under CO-
VID-19-pandemien, men også at ydelsen 
henvender sig til sårbare borgere. Det 
vurderer Stine Fabricius, der er sund-
hedsfaglig konsulent i Danmarks Apote-
kerforening. 

”TPI henvender sig til borgere med ast-
ma og KOL. De er særligt sårbare overfor 
smitte med COVID-19. Derfor har mange 
måske holdt sig væk fra apotekerne og i 
stedet sendt bekendte ned for at hente 
medicinen,” siger Stine Fabricius.

Og når de endelig bevæger sig hen på 
apoteket, kan de, ifølge den sundheds-
faglige konsulent, af flere årsager føle sig 
utrygge ved at tage imod en TPI-ydelse. 

”Med det generelt øgede fokus på smit-
te er der mange, der kan føle sig utryg-
ge ved at opholde sig længere end højst 
nødvendigt på apoteket og ved at gen-
nemføre en ydelse, hvor man skal røre 
ved og inhalere i et placebodevice,” siger 
Stine Fabricius. Hun understreger sam-
tidig, at apoteket gerne må udføre TPI, 
men at det selvfølgelig som altid hand-
ler om at sikre god hygiejne og forebygge 
smitte med COVID-19.

En ond spiral
Det lavere antal TPI-samtaler kan have 
store konsekvenser på sigt, da den 
manglende viden om korrekt brug af in-
halationsmedicinen kan gå ud over de i 
forvejen udsatte patientgrupper. 

”Det er et alvorligt problem, for vi ved, 
at op mod halvdelen af dem, der bruger 
inhalationsmedicin, bruger det forkert”, 
fortæller Birthe Søndergaard, sundheds-
faglig direktør i Danmarks Apotekerfor-
ening.

”Bruger patienterne deres inhalations-
medicin forkert, kan det gå ud over ef-
fekten af deres behandling, og der er stor 

risiko for at deres lungesygdom forvær-
res. Det kan måske føre til, at den enkel-
te bliver endnu mere utryg  og dermed 
fortsat afholdes fra den vigtige TPI-ydel-
se,” siger Birthe Søndergaard.  
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AF: MERETE WAGNER HOFFMANN
FOTO: THOMAS NIELSEN

D
anmark ligger helt i 
top, når det gælder 
kliniske studier – i 
hvert fald hvis man 
måler antallet af kli-
niske afprøvninger 

i forhold til befolkningsstørrelsen. Nor-
malt foregår afprøvningerne i et sam-
arbejde mellem lægemiddelindustri og 
speciallæger, specialafdelinger på syge-
huse og praktiserende læger. Men apote-
kerne kan fremover komme til at spille 
en vigtig rolle, hvis et pilotforsøg på Glo-
strup Apotek bliver en succes.

Forsøget foregår virtuelt og er der-
med flyttet hjem i deltagernes egne stu-
er. Det skal vise, om kvaliteten af data 
ved blodsukkermålinger, kombineret 
med adfærdsmæssig monitorering af 
personer med type 2-diabetes, er god 
nok. Forsøgsdeltagerne udstyres med 
et CGM-device (kontinuert glukose må-
leenhed), der kontinuerligt måler blod-
sukkeret. Det sendes sammen med data 
om fysisk aktivitet, målt på et smart-
watch, til testcenteret via en app, som 
patienten har downloadet på sin smart-
phone. 

Pilotprojektet er en udløber af innovati-
onsbenet i strategien "Apotekerforenin-
gen - tættere på hinanden".

Udnytter borgernær tilgang
Screening af mulige forsøgsdeltage-
re, samtale, information og instruktion 
foretages af apoteket.

”Apotekernes borgernære tilgang be-
tyder, at mange patienter bruger apote-
ket som deres primære indgang til sund-
hedssektoren. Hvis vi flytter den kliniske 
forskning ud til apotekerne, bliver akti-
viteterne udført i lokalmiljøet tættere på 
patienternes hverdag. Det gør det lette-
re for patienterne at deltage og vil forhå-
bentlig få flere til at være med,” fortæller 
adm. direktør John Zibert fra Studies&-
Me.

Virksomheden er skabt i LEO Innova-
tion Lab – bl.a. ved at gøre det muligt at 
deltage i kliniske forsøg hjemme fra dag-
ligstuen via digitale hjælpemidler. Og 
her er det ifølge John Zibert oplagt at 
inddrage apotekerne.

Han peger på, at apoteket ofte ud-
gør et mere afslappet miljø end hos læ-
gen. Derved undgår man den adfærd og 

NY OPGAVE MED 
SPÆNDENDE 

PERSPEKTIVER

Kan apotekerne blive 
en del af den kliniske 
afprøvning, der skal sikre 
patienterne nye læge-
midler og behandlings-
metoder? Det skal et 
pilotforsøg på Glostrup 
Apotek gøre os klogere 
på. Det er så vidt vides 
første gang i verdenshi-
storien, at et apotek får 
en så essentiel rolle i et 
klinisk forsøg. Og per-
spektiverne er store, hvis 
det bliver en succes.
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NY OPGAVE MED 
SPÆNDENDE 

PERSPEKTIVER

de reaktioner, der følger af det såkaldte 
’hvide kittel-syndrom’ hos patienterne.

Endelig er apoteket langt mere tilgæn-
geligt, da patienterne kan komme der i 
hele åbningstiden, hvilket almen praksis 
i sagens natur ikke kan tilbyde.

”Mange patienter oplever desuden stor 
nærhed til det sundhedsfaglige persona-
le på apoteket, og ofte ser vi, at persona-
let her tager sig mere tid til patienterne 
end sygeplejersker og læger i klinik-
ken. Så min forventning er, at man får 
et mere afslappet forhold til at deltage i 
et klinisk forsøg. Endelig har apoteker-
ne stor erfaring i at tale med borgerne i 

øjenhøjde, og det er en vigtig del af det 
kliniske forsøg.”

Direktøren har ikke kendskab til, at 
man andre steder i Europa inddrager 
apotekerne i kliniske tests. ”Vi ser nog-
le spæde skridt mod det i USA og Kina, 
men de er ikke lige så essentielle som 
det pilotprojekt, vi er i gang med.” 

Apoteket kan rekruttere bredt
Apoteker Kristian Østergaard Nielsen, 
hvis apotek er med i pilotforsøget, læg-
ger vægt på, at deltagelsen i kliniske for-
søg er med til at positionere apoteket 
som en relevant og kvalificeret samar-

bejdspartner i nye sammenhænge. 
”Og ud over, at det er en fin måde at 

bruge vores kompetencer på, så får vi 
givetvis fat i nogle andre borgere, end 
man ville gøre i klinikken, og vi har let-
tere ved at rekruttere bredt.”

Han ser det som en spændende og na-
turlig overbygning på apotekets øvrige 
borgernære opgaver, hvor man hver dag 
hjælper og rådgiver

”Og vi er klar til at udvide vores opga-
ver i forbindelse med kliniske forsøg, så 
vores rolle bliver mere intervenerende. 
Vi kan udføre målinger, monitorere, lave 
klinisk opfølgning og gennemføre andre 

Vi er klar til at udvide 
vores opgaver i for
bindelse med kliniske 
forsøg, så vores rolle 
bliver mere intervene
rende. Vi kan udføre 
målinger, monitorere 
og lave klinisk opfølg
ning
Kristian Østergaard Nielsen,  
apoteket, Glostrup apotek

POSITIONERING. Apoteker 
Kristian Østergaard Nielsen 
vil gerne vise, at apoteket kan 
være en relevant samarbejds-
partner i nye sammenhænge.
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Hanne Høje Jacobsen, 
souschef, Glostrup Apotek

opgaver i forbindelse med kliniske for-
søg,” siger apotekeren.

 Han betragter det nuværende forsøg 
som en investering i at prøve nye ting af.

”I dette pilotprojekt får vi dækket vo-
res omkostninger. Men skal det være 
fast, så skal det selvfølgelig være bæ-
redygtigt ud fra en økonomisk betragt-
ning.”

Store perspektiver
Ifølge John Zibert baner Glostrup Apo-
tek vejen for, at apotekerne fremover 
kan få en afgørende rolle i kliniske for-
søg og hermed servicere patienter på en 
helt ny måde. Han peger på, at kliniske 
forsøg i forbindelse med mange af de 
kroniske folkesygdomme, såsom KOL og 
forhøjet blodtryk, egner sig til at lægge 
ud på apotekerne, da patienterne sjæl-
dent ser en læge, og da 99 % af medici-
nen stadigvæk bliver hentet på apote-
ket. Også hudsygdomme er et område, 
han ser et potentiale i. 

Og han ser, ligesom Kristian Øster-
gaard Nielsen, en mulighed for at udvi-
de apotekets rolle og gøre den mere in-
tervenerende, end det er tilfældet i det 
aktuelle pilotprojekt. Eksempelvis fore-
stiller han sig, at apoteket kan dispense-
re forsøgsmedicin.

”I bund og grund prøver vi at skabe en 
ny model for, hvordan man kan lave kli-
niske studier. Over tid har vi et ønske 
om at løfte fase 3 og fase 4 studier ind på 
apotekerne. Og muligvis kan fase 2 stu-
dier også være oplagte.”

Det aktuelle pilotprojekt på Glostrup 
Apotek vil vise, om det kan fungere. Hvis 
det virker, og apotekerne i øvrigt kan 
se en fremtid i det, vil John Zibert ger-
ne udvide samarbejdet til flere apoteker 
og flere forsøg. Således er pilotforsøget i 
Glostrup en forberedelse til et større stu-
die, som lanceres senere på året. 

 
Apotekets deltagelse i det kliniske forsøg er  
godkendt af den regionale videnskabsetiske  
komité.

 >

Det ligger lige til højrebenet, at vi på 
apotekerne får en rolle i de kliniske 
forsøg. Her kan vi virkelig bruge  
vores faglige kompetencer
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 >

Det ligger lige til højrebe-
net, at vi på apotekerne får 
en rolle i de kliniske for-
søg. Her kan vi virkelig bru-

ge vores faglige kompetencer, og det er 
med til at fastholde vores rolle i sund-
hedssektoren. Det tværfaglige samarbej-
de med lægerne er sjovt, og de har i høj 
grad fået øjnene op for, hvad vi kan. Så 
det er en spændende, ny opgave.” 

Sådan lyder det begejstret fra sous-
chef Hanne Høje Jacobsen, der sammen 
med sine to farmaceutkolleger på Glo-
strup Apotek varetager apotekets rolle i 
det kliniske forsøg med dataindsamling 
af blodsukkermålinger hos patienter 
med type 2-diabetes. Apotekets farma-
ceuter har gennemgået træning i Good 
Clinical Practice og har fået uddannelse 
i at håndtere testudstyret, så de er rustet 
til opgaven. 

”Det er vores opgave at screene og re-
kruttere deltagere til forsøget og deref-
ter gennemføre en informeret samtyk-
kesamtale med deltageren. Her fortæller 
vi om forsøget, instruerer i brugen af 
udstyret og sikrer, at de har forstået til-
strækkeligt til at kunne give deres sam-
tykke. Desuden står vi til rådighed, hvis 
de har spørgsmål eller brug for hjælp i 
forsøgsperioden,” fortæller Hanne Høje 
Jacobsen. 

Vant til at tale med borgeren
Hendes kollega Kristine Aarup peger på, 

at det er en stor fordel, at de er vant til at 
tale med borgerne: 

”Det her minder i virkeligheden meget 
om vores arbejde med medicinsamtaler. 
Vi er trænet i at lytte og spørge ind, når 
vi taler med patienter, og vi er vant til at 
kunne afkode dem, vi taler med.”

Også rekrutteringen af forsøgsdelta-
gere kan minde om den screening, alle 
apotekets ansatte dagligt foretager, når 
de afdækker et muligt behov for en me-
dicinsamtale. 

”Også her kalder vores kolleger på os, 
hvis de spotter en diabetespatient, der 
vil være oplagt som forsøgsdeltager. I 
første omgang taler vi med dem og udle-
verer en flyer, hvor de kan læse mere og 
skanne en QR-kode for mere informati-
on. Hvis patienten vender tilbage og si-
ger ja til at være med i forsøget, så gen-
nemfører vi samtalen. Derefter tjekker 
lægen, som står bag forsøget, den pågæl-
dendes medicinering og foretager den 
endelige godkendelse.”

Apoteket har rekrutteret fem deltagere 
og har desuden oplevet, at flere af de pa-
tienter, der er rekrutteret via nettet, har 
bedt om at få en samtale med en af apo-
teksfarmaceuterne. 

”Det er i hvert fald ret uventet for te-
stenheden, at deltagerne gerne vil tale 
med en kompetent fagperson, før de si-
ger ja. Så det er i hvert fald en spænden-
de foreløbig erfaring i vores pilotpro-
jekt,” slutter souschefen. 

Apoteket hjælper med 
klinisk afprøvning
Det er ifølge apotekets medarbejdere oplagt for 
apoteket at deltage i kliniske forsøg, hvor de faglige 
kompetencer for alvor kommer i spil. 

Apoteket screener patien-
ter med type 2-diabetes, 
når de kommer på apoteket.

Egnede patienter til for-
søget bliver spurgt, om de 
ønsker at deltage - og får 
udleveret en flyer. Her kan 
de skanne en QR-kode og 
læse mere om forsøget.

 Patienten tilmelder sig 
forsøget og møder op til en 
samtale med apotekets far-
maceut. Her bliver patien-
ten bl.a. instrueret i brugen 
af testudstyret. Patienten 
skal herefter med NemID 
bekræfte det informerede 
samtykke til at deltage i 
forsøget.

 Lægerne bag det kliniske 
forsøg tjekker patientens 
medicinering og foreta-
ger dermed den endelige 
screening.

 Patienten får tilsendt 
testkittet, og forsøget går i 
gang (i 14 dage er blodsuk-
kermålingerne blændet for 
patienten, og derefter er 
målingerne åbne, så pa-
tienten kan følge dem).

Opstår der problemer eller 
spørgsmål undervejs, kan 
patienten altid tage hen på 
apoteket og tale med en af 
farmaceuterne.

Når forsøget er slut, retur-
neres forsøgskittet – und-
tagen det smartwatch, som 
indgår. Det får patienten 
lov til at beholde. 

1
2

3

4

5
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7

Forsøgsflow:

Af: Merete Wagner Hoffmann
Foto: Thomas Nielsen
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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:
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STÆRKE KNOGLER
Vitamin K2 aktiverer proteinet osteocalcin, 
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også proteinet Matrix GLA (MGP), som 
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Således bidrager Vitamin K2 til at 
vedligeholde en normal knoglestruktur. 
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af fermenterede sojabønner.
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ÆLDREVITAMINET B12
Med alderen svækkes optagelsen af 
næringsstoffer gennem tarmen, så det er 
vigtigt at indtage den rette dosis vitamin 
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og 125 mcg pr. tablet.   
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• dannelsen af røde blødlegemer
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dansk farmaceutisk industri a-s  
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Produkterne fås gennem 
Nomeco og TMJ.
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 >

Forsøget viser, hvordan vi kan udvide 
apotekernes rolle fra udelukkende at leve-
re medicin til også at levere ydelser i for-
bindelse med kliniske forsøg. Nu, hvor vi 
allerede besidder den professionelle kom-
petence og har daglig kontakt med patien-
terne, ser vi det som et perfekt match og 
en oplagt mulighed for, at apotekerne kan 
bidrage med endnu mere til patienterne i 
fremtiden, end vi gør i dag.” 

Sagt om apotekets  
rolle i kliniske forsøg

”

” Det giver Danmark en konkurrence-
mæssig fordel at udnytte de kompetencer, 
der ligger hos de lokale apoteker, i kliniske 
forsøg. Så vidt vi ved, er denne type sam-
arbejde ikke udført tidligere. Når apoteker 
tager aktivt del i rekruttering og screening,  
betyder det, at vi kan nå patienterne, hvor 
de er, og samtidig aflaste en del af det pres, 
der ligger på hospitalerne i forhold til at 
gennemføre forsøgene.” 

Udtalt af Anne Kahns, tidligere formand for Apoteker-
foreningen, i forbindelse med lancering af forsøget

Marianne Pilgaard, 
administrerende direktør, Trial Nation  
(en statsstøttet organisation, der arbejder for  
at fremme kliniske studier i Danmark, red.)
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Personale på kommunale botilbud for mennesker 
med et udviklingshandicap eller nedsat fysisk el-
ler psykisk funktionsevne og har primært fokus på 

at give beboerne pædagogisk hjælp. De har ikke en sund-
hedsfaglig uddannelse, og det betyder, at der er risiko for, at 
de ikke opdager sygdomme og medicinrelaterede problemer 
hos borgerne i tide. 

Det fik i 2018 Faaborg-Midtfyns Kommune til at indgå et 
samarbejde med Faaborg Løve Apotek og Ringe Apotek om 
at undervise personalet på kommunens bosteder i at hånd-
tere medicin, virkninger og bivirkninger ved medicin, og i 
den forbindelse at blive mere opmærksom, hvordan beboer-
ne reagerer på medicinen og symptomer på fysiske og psyki-
ske sygdomme hos beboerne. 

“Pædagoger er den faggruppe, der tilbringer flest timer 
sammen med beboerne og kender dem rigtigt godt. Viden 
om medicinsk behandling og symptomer på fysisk og psy-
kisk sygdom vil gøre det nemmere for dem at observere, 
hvordan borgerne reagerer på den medicinske behandling”, 
siger Pernille R. Nielsen, souschef, Faaborg Løve Apotek

Apotekerne giver deres viden videre
Svetlana Olsen, farmaceut på apoteket i Faaborg og faglig an-
svarlig for projektet, peger på, at apoteket har en høj faglig-
hed og viden omkring lægemidler og medicinhåndtering.  

“Vi kan give personalet viden og redskaber, der kan med-
virke til, at de bliver i stand til at observere og reagere på be-
boernes medicinske behandling. Det gør, at de både kan 
fremme borgenes livskvalitet og forebygge ind- og genind-
læggelser. Derfor er det oplagt, at kommunen tænker apote-
ket ind i deres opgaver, projekter og tiltag omkring sundhed 
og sygdomsforebyggelse”, siger hun. 

Hos Faaborg-Midtfyn Kommune er der stor tilfredshed 
med samarbejdet med apotekerne.

“Det pædagogiske personale føler sig klædt meget bedre på 
i forhold til medicinhåndtering. Pædagogerne og sundheds-
personalet har også fået et fælles sprog.”, siger Birgit Søgren 
Nielsen, leder, Bo & Aktiv, Faaborg-Midtfyn Kommune. 

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

Apotekerne i Faaborg og Ringe har samarbejdet med 
Faaborg-Midtfyns Kommune om undervisning af personale 
på kommunens bosteder i håndtering af medicin. 

Pædagogisk personale fra ni forskellige af Faaborg-Midtfyn 
Kommunes botilbud - i alt 250 medarbejdere - blev under
vist af farmaceuter fra de to apoteker i bl.a. medicinfor-
ståelse, virkning og bivirkninger af lægemidler og lærte i den 
sammenhæng at være opmærksomme på symptomer på 
fysiske og psykiske sygdomme og handle på dem. 

Projektet har resulteret i, at det pædagogiske personale 
har fået øget deres viden om medicin - både virkning og bi-
virkning. Og så har apoteket og personalet også fået større 
kendskab til hinanden. 

Samarbejdet er etableret med hjælp fra kredskonsulenten 
i Danmarks Apotekerforening og økonomisk funderet i en 
satspuljebevilling.

Apotekerne i Faaborg og Ringe har arbejdet sammen med 
Faaborg-Midtfyn Kommune om at undervise pædagogisk 
personale på kommunens socialpædagogiske bosteder i at 
håndtere medicin og medicinens virkning på beboerne. 

Det pædagogiske personale føler 
sig klædt meget bedre på i forhold 
til medicinhåndtering. Pædago
gerne og sundhedspersonalet har 
også fået et fælles sprog
Birgit Søgren Nielsen, 
leder, Bo & Aktiv, Faaborg-Midtfyn Kommune.

APOTEKERNE 
FAABORG OG RINGE
FAABORG-MIDTFYN  
KOMMUNE

Apoteker underviser medarbejdere 
på bosteder i at håndtere medicin  
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Hele apoteket drager fordel 
af det, når apoteksfarma-
ceuter udveksler erfaringer 
i netværk, og apotekerne 
ikke skal være nervøse for, 
hvis farmaceuterne er i net-
værk med et konkurrerende 
apotek, siger en apoteker 
og en netværksekspert.

Af: Kim Andreasen, freelancejournalist

Apoteksansatte farmaceuter har 
ifølge overenskomsten mel-
lem Apotekerforeningen og 

Pharmadanmark både ret og pligt til mi-
nimum én dag i kvartalet at mødes i en 
lokal netværksgruppe med andre far-
maceuter. Netværkene har til formål at 
højne kvaliteten og det faglige niveau 
på apoteket, ved at farmaceuterne kan 
sparre med hinanden og få inspiration 
på tværs af apotekssektoren. 

Skarpere og bedre til vores opgaver
En af de apotekere, som ser en stor for-
del ved at lade sine to ansatte farmaceu-
ter deltage i netværksgrupper, er Anja 
Hoffmann fra Rudkøbing Apotek på Lan-
geland. 

“Når farmaceuterne her på apoteket 
får mulighed for at sparre med ligesinde-
de fra andre apoteker om konkrete fag-

lige udfordringer i hverdagen, så oplever 
jeg, at vi bliver skarpere og bedre til at 
løse vores opgaver. Det er helt lavprakti-
ske udfordringer, som er gode at få vendt 
i netværket, og som jeg kan mærke, at vi 
har gavn af”, siger hun.  
Som eksempler nævner hun håndtering 
af problemer med leverancer, eller hvor-
dan man tager dialogen med lægen.

“Helt aktuelt har vi jo skullet starte in-
fluenzavaccinationer op. Så kan det 
være godt at høre, om der er nogen i net-
værket, der har erfaringer med, hvordan 
man organiserer det rent praktisk”, siger 
Anja Hoffmann. 

Det faglige er centralt
Tilbage i 2017 viste en spørgeskemaun-
dersøgelse, at 4 ud af 10 apoteksfarma-
ceuter ikke gør brug af alle deres net-
værksdage. Hvordan det ser ud i dag, 
ved man ikke. En barriere kan imidler-
tid være, at apotekeren er nervøs for 
at lade de ansatte farmaceuter delta-
ge i netværk med farmaceuter fra kon-
kurrerende apoteker. Det erfarer Thorle-
if Gotved, der er konsulent og ekspert i 
netværks- og relationsdannelse. Han har 
holdt oplæg for apoteksfarmaceuter-
ne på syv netop afholdte temadage, der 
netop havde farmaceutnetværkene på 
dagsordenen.

Anja Hoffmann har forståelse for, at 
der er nogle af hendes kolleger, som kan 
føle sig utrygge ved at lade de apotek-
sansatte farmaceuter deltage i netværk. 

“Men selv om vi er i en situation, hvor 
vi konkurrerer, er der flere ting, der bin-
der os sammen end skiller os ad. Vores 
farmaceuter har en masse fælles fagli-

ge udfordringer, som de kan have glæ-
de og gavn af at få drøftet med hinanden 
på tværs”, siger hun og understreger, at 
det netop er det faglige, som er centralt i 
netværkene.

“Det er vigtigt, at man i netværkene 
bliver enige om at lave nogle spilleregler 
for, hvad man kan drøfte, og hvad man 
ikke kan drøfte. For eksempel vil man 
ikke drøfte regnskaber, og om den ene 
apoteker gør det bedre eller dårligere 
end den anden,” siger Anja Hoffmann. 

Vær ikke nervøs 
Chefkonsulent Thorleif Gotved er enig 
med apotekeren fra Rudkøbing i, at det 
er vigtigt med klare aftaler om, hvad 
man taler om, og hvad man undlader at 
drøfte i netværkssammenhænge. Han 
foreslår, at apotekeren og farmaceuten i 
fællesskab gør mere ud af at afklare far-
maceutens mandat inden netværksdel-
tagelsen.

“Det bør ske i en tæt og åben dialog, 
så begge parter føler sig trygge og ved, 
hvilke rammer de kan agere indenfor. 
Men jeg vil dog gerne understrege, at 
man som apoteker ikke skal være ban-
ge. Man har mere at vinde end at miste 
ved at lade sin farmaceut netværke”, si-
ger Thorleif Gotved. 

Relationer giver adgang til viden
Thorleif Gotved siger, at netværk bliver 
så værdifulde, fordi de skaber en relati-
on til andre, som laver det samme, som 
man selv laver. 

“Jo mere netværk, og dermed relation, 
vi har til arbejdsmæssigt ligesindede, jo 
bedre adgang til viden, løsningsforslag 

Netværksgrupper for
farmaceuter er til 
gavn for hele apoteket



OM FARMACEUT- 
NETVÆRK

Ifølge overenskomsten mellem 
Apotekerforeningen og Pharma-
danmark har farmaceuter ansat på 
apotek både ret og pligt til minimum 
én dag i kvartalet at mødes i en 
lokal netværksgruppe med andre 
farmaceuter.

Formålet med netværksgrupperne 
er, at farmaceuter kan dele faglig 
viden, sparre og få inspiration på 
tværs af sektoren. 

Der er netop afholdt syv virtuelle 
temadage for apoteksfarmaceuter i 
samarbejde mellem Pharmadanmark 
og Apotekerforeningen. Emnerne på 
temadagen var netværk og behand-
lerfarmaceut, og i alt deltog 151 far-
maceuter hjemme foran computeren. 

Hvis du som apoteksansat farma
ceut ønsker at deltage i et netværk, 
eller oprette et nyt netværk, kan du 
læse mere på Pharmadanmarks 
hjemmeside.

og inspiration til at håndtere dagligda-
gens arbejdsudfordringer”, siger han. 

 Hos Anja Hoffmann er der ingen tvivl 
om, at de apoteker, som kun har en en-
kelt farmaceut ansat, skal blive mere op-
mærksomme på, hvor meget værdi det 
kan give at være en del af en større grup-
pe, som man kan vende faglige emner 
med. 

“Jeg mener også, at man som apoteker 

skal gøre brug af farmaceutnetværket. 
Mine farmaceuter er gode til at spørge 
mig, om jeg har nogle emner, som jeg sy-
nes, de skal tage med til deres netværk, 
og så får jeg også altid et mundtligt refe-
rat, når de kommer tilbage. Så ved jeg, 
hvad der er sket, og så kan vi måske kon-
kret bruge noget af det, som de har taget 
med fra netværksmødet”, siger apoteke-
ren fra Langeland. 

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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Apoteker Jesper Gulev 
Larsen fra Steno Apotek 
i København er valgt til 
formand for Danmarks 
Apotekerforening. Ny 
næstformand er Mads 
Haaning.

Af:  Trine Ganer
Foto: Dan Møller

Ved en urafstemning blandt landets 
197 apotekere blev Jesper Gulev Lar-
sen den 21. oktober 2020 valgt som 
formand for Danmarks Apotekerfor-
ening for en treårig periode. Med 98 
stemmer ud af 182 afgivne (1 enkelt 
blank) fik han 14 stemmer mere end 
modkandidaten Jeanette Juul Ras-
mussen.

Jesper Gulev Larsen har været apo-
teker på det døgnåbne Steno Apotek i 
København de seneste 20 år, og siden 
2015 har han været medlem af Apote-
kerforeningens bestyrelse. Derudover 
har han igennem årene været repræ-
senteret i en lang række bestyrelser 
inden for sektoren.  

Den nye formand vil fortsætte arbej-
det for at sikre, at apotekerne styrker 
deres position som en vigtig del af det 
nære sundhedsvæsen.

”Som dansker har man aldrig langt til 
nærmeste apotek. Det betyder let ad-
gang til medicin og let adgang til råd-
givning fra højt specialiserede læge-
middeleksperter. Vi gør meget i dag, 
men vi kan gøre endnu mere for at 
hjælpe borgerne og sikre bedre sund-
hed, hvis vi får lov,” siger Jesper Gu-
lev Larsen.

Øgede beføjelser
Han vil arbejde for øgede beføjelser til 
at hjælpe patienterne, hvis deres me-
dicin er i restordre, ligesom de sær-
ligt uddannede behandlerfarmaceuter 
skal kunne tage flere opgaver ind. 

”Desuden skal vi sikre, at apoteker-
ne økonomisk kan løbe rundt – også i 
landdistrikterne. Det kniber i dag. Ti-
den er løbet fra den måde, vores avan-
ceaftale med Sundhedsministeriet er 
skruet sammen på. Jeg vil være med 
til at sikre, at alle danskere fortsat har 
let adgang til medicin, også de ældre, 
der bor på landet. Samtidig skal vi sik-
re, at alle danskere fortsat har råd til 
deres medicin,” påpeger den nyvalg-
te formand.

Den 64-årige apoteker afløser apote-
ker Anne Kahns, Esbjerg Jerne Apotek, 
der efter seks år på posten har valgt 
ikke at genopstille til en tredje for-
mandsperiode. 

Læs i øvrigt lederen side 4.

BLÅ BOG

Jesper Gulev Larsen

•  Siden 1. juli 2000 apoteker på  
København Steno Apotek

•  Medlem af Apotekerforeningens 
bestyrelse siden 2015

•  Har erfaring fra bestyrelsesarbejde 
mv. i blandt andet:

 -  D.A. Invest og Udvikling 
a/s 

 -  Pensionskassen for Farmakonmer, 
bestyrelsen

 -  PFA – Advisory Board  
(Apotekernes og farmaceuternes  
pensionsordning) og PFA’s kunderåd

 -  Pharmakon a/s, bestyrelsen, formand
 -  Pensionskassen for apotekere og far-

maceuter (PAF), som i 2015 ophørte 
og blev lagt ind under PFA, formand

 -  Apotekerforeningens revisor 2011-
2014

• Bor i Nærum med sin kone. 

Ny formand for  
Apotekerforeningen

Vi kan gøre endnu mere for at 
hjælpe borgerne og sikre bedre 

sundhed, hvis vi får lov
 

Jesper Gulev Larsen, 
formand, Danmarks Apotekerforening

N Y H E D E R
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Mads Haaning, 
Sorø Apotek
I bestyrelsen siden 
2018, valgt til næst-
formand i 2020 

Ny bestyrelse i Danmarks Apotekerforening
Tidligere formand Anne Kahns, Esbjerg Jerne Apotek, er valgt som medlem af bestyrelsen. Af 
de tre øvrige kandidater, som stillede op, fik apoteker Ute Pørksen, Ballerup Apotek, næstflest 
stemmer. Hun blev dermed 1. suppleant og er indtrådt i bestyrelsen på Jesper Gulev Larsens 
plads, som han har forladt til fordel for formandsposten.

Behzad Ghorbani, Taastrup Apotek, er valgt til 1. suppleant, mens Ole Lystrup Iversen, 
Løve Apotek Nykøbing Falster, er 2. suppleant.

Jesper Gulev 
Larsen, 
København 
Steno Apotek
I bestyrelsen 
siden 2015, valgt 
til formand i 2020

Jeanette Juul 
Rasmussen, 
Birkerød Apotek
I bestyrelsen 
siden 2013

Ute Pørksen, 
Ballerup Apotek
Nytiltrådt i 
bestyrelsen

Gitte Halberg 
Andersen,  
Rødding Apotek
I bestyrelsen 
siden 2018

Asger Rosenkilde 
Mortensen, 
Værløse Apotek
I bestyrelsen 
siden 2016Anne Kahns, 

Esbjerg Jerne Apotek
I bestyrelsen siden 2011, 
formand 2014-2020
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Farmakonomuddannelsen er på niveau 
med uddannelserne til blandt andet syge-
plejerske og fysioterapeut. Det fremgår af 
en niveauvurdering, som Danmarks Akkre-
diteringsinstitution har foretaget.

Af: Trine Ganer

F
armakonomuddannelsen er for første gang ble-
vet niveauvurderet, og meldingen er klar: uddan-
nelsen er på niveau med professionsbachelorud-
dannelser såsom sygeplejerske-, fysioterapeut- og 
radiografuddannelserne. Det vil sige, at uddan-

nelsen er indplaceret på niveau 6 i Kvalifikationsrammen for 
Livslang Læring. 

Og det er på mange måder en skelsættende vurdering, som 
farmakonomuddannelsen hermed har fået. Det mener rektor 
Lotte Fonnesbæk.

”Vi ved godt, at vi sammen med apotekerne uddanner nog-
le virkelig dygtige farmakonomer, men det er første gang, at vi 
har fået dokumentation for uddannelsens niveau via en vurde-
ring af en uafhængig ekstern instans,” siger Lotte Fonnesbæk. 

Der er en række formelle krav til en uddannelse på niveau 6, 
forklarer Emilie Dupont, der som fuldmægtig i Danmarks Ak-
krediteringsinstitution har været med til at vurdere farmako-
nomuddannelsen.

”Når vi vurderer en uddannelse til at være på niveau 6, ser 
vi blandt andet på, om de studerende bliver i stand til at for-
stå og reflektere over teorier, metode og praksis og kan håndte-
re komplekse og udviklingsorienterede situationer. Det har vi 
vurderet, at farmakonomuddannelsen uddanner de studeren-
de til,” siger Emilie Dupont.

Vigtig trædesten
Vurderingen er et led i det igangværende arbejde med at ud-
vikle farmakonomuddannelsen. Og den er, ifølge Lotte Fon-
nesbæk, en vigtig trædesten i arbejdet med at få farmakonom-
uddannelsen akkrediteret som professionsbachelor. 

”Niveauvurderingen betyder, at én af barriererne for at få ud-
dannelsen akkrediteret som en professionsbacheloruddan-

nelse er væk. Vi har nu 
dokumentation for, at ud-
dannelsen har det rette 
niveau, og det betyder, at 
vi ikke længere skal tale 
om et løft af uddannel-
sen, men kan fokusere på 
at udvikle og styrke dens 
rammer og indhold,” si-
ger hun.

I rektorens optik er ni-
veauvurderingen dog 
langt mere end blot et 
skridt på vejen mod en 
professionsbachelor. Den 
har en stor værdi i sig selv, mener hun.

”Først og fremmest vil jeg sige til alle farmakonomer og far-
makonomstuderende: Ret ryggen! I har en uddannelse på pro-
fessionsbachelorniveau. Glæd jer over det, og lev op til det,” si-
ger hun og fortsætter:

”Niveauvurderingen er vigtig for uddannelsen og professio-
nen, og det vil lette kommunikationen, når man som farmako-
nom skal forklare andre om sin uddannelse. Nu kan man sige, 
at man har en lægemiddelfaglig uddannelse, der ligger på pro-
fessionsbachelorniveau. Det er til at forstå,” siger Lotte Fonnes-
bæk. 

Styrke rekrutteringen
Hun forventer også, at det vil styrke rekrutteringen af stude-
rende fremover – og ikke mindst gøre uddannelsen mere at-
traktiv over for de dygtige unge, som man gerne vil appelle-
re til.

”Også her vil niveauvurderingen lette kommunikationen, 
fordi det bliver meget nemmere at relatere uddannelsen til no-
get, som de potentielle ansøgere kan forholde sig til,” siger Lot-
te Fonnesbæk.

Og selv om en niveauvurdering, ifølge Emilie Dupont fra 
Danmarks Akkrediteringsinstitution, ikke betyder, at uddan-
nelsen er gradsgivende, giver retskrav på optag eller er auto-
matisk meritgivende til offentligt anerkendte uddannelser, kan 
den være en hjælp på vejen til farmakonomer, der vil videre-
uddanne sig. 

”Farmakonomer, der gerne vil videreuddanne sig, kan bruge 

Vigtigt kvalitetsstempel til 
farmakonomuddannelsen

Ret ryggen!  I har 
en uddannelse på 
professions
bachelorniveau. 
Glæd jer over det,  
og lev op til det
Lotte Fonnesbæk
rektor, farmakonomuddannelsen
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niveauvurderingen til at dokumentere uddannelsens niveau, 
hvilket kan være en hjælp til at opnå merit, når de søger om 
optagelse på andre uddannelser,” siger Emilie Dupont.

Tæt forankret i praksis
Endelig er vurderingen godt nyt til de apotekere, der er be-
kymrede for, at arbejdet med en akkreditering af uddannelsen 
vil medføre en akademisering, påpeger Lotte Fonnesbæk.

”Apotekerne har brug for farmakonomer med en praksisnær 
uddannelse, også i fremtiden. Med niveauvurderingen har vi 
dokumentation for, at man godt kan have en uddannelse på 
professionsbachelorniveau, der er tæt forankret i praksis – og 
det vil vi arbejde for, at den fortsat er,” siger Lotte Fonnesbæk.

Det igangværende samarbejde om udviklingen af farmako-
nomuddannelsen mellem Farmakonomskolen, Farmakonom-
foreningen, de danske sygehusapoteker og Danmarks Apote-
kerforening fortsætter i den kommende tid.  

KADEAU. Niveauvurderingen er et kæmpe klap 
på skulderen til både nuværende og kommende 
farmakonomer, mener rektor for uddannelsen  
Lotte Fonnesbæk.

Udvikling af  
farmakonomuddannelsen

Farmakonomskolen, Danmarks Apoteker-
forening, Farmakonomskolen og de danske 
sygehusapoteker har de seneste år arbejdet 
sammen om at udvikle farmakonomuddan-
nelsen.

Blandt målene er at få akkrediteret uddan-
nelsen til en professionsbachelor, og at den 
bliver en del af det ordinære uddannelsessy-
stem.

Niveauvurderingen er et led i det arbejde.
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Farmaceuterne i undersøgelsen 
peger på, at det er vigtigt at have 
en direkte adgang og god 
løbende kontakt til især de 

praktiserende læger
Laura Lech 
ph.d.-studerende fra Samfundsfarmaci og  
Klinisk Farmaci ved Københavns Universitet

 

I DE SENESTE ÅR er farmaceuterne 
både på apotekerne og på hospitaler-
ne blevet langt mere involveret, når 
patienterne bliver indlagt og udskre-
vet. Det har givet anledning til et øget 
samarbejde på tværs af apoteks- og 
hospitalssektoren om patienternes 
medicin. 

Men hvad skal der til for, at sådan et samarbejde kan funge-
re? Det har ph.d. studerende Laura Lech fra Social- og Klinisk 
Farmaci ved Københavns Universitet undersøgt i et projekt 
udført i samarbejde med vejledere fra Københavns Universi-
tet, Pharmakon og Region Sjælland Sygehusapoteket. Efter en 
række fokusgruppeinterviews med farmaceuter fra begge sek-
torer kan hun konkludere, at lægerne - såvel hospitalslægerne, 
men især de praktiserende læger - er nøglepersoner for et godt 
tværsektorielt arbejde. 

Både hospitalsfarmaceuterne og apoteksfarmaceuterne er 
afhængige af samarbejde med lægerne. Det er lægerne, der 
skal sige god for farmaceuternes forslag til eventuelle justerin-
ger i patienternes medicin. 

“I den sammenhæng peger farmaceuterne i undersøgelsen 
på, at det er vigtigt at have en direkte adgang og god løbende 
kontakt til især de praktiserende læger”, siger Laura Lech. 

Generelt viser undersøgelsen, at både apoteks- og hospitals-
ansatte farmaceuter er interesserede i et tættere samarbejde på 
tværs og i at få mere viden om hinandens arbejdsopgaver.   

Projektet er finansieret af Københavns Universitet, 
Region Sjælland og Danmarks Apotekerforening.

ET NYT STUDIE fra Canada viser, 
at farmaceuter ved hjælp af kogni-
tiv adfærdsterapi på ambulante kli-
nikker effektivt kan hjælpe patienter, 
der lider af søvnløshed.

I forsøget gav farmaceuter kogni-
tiv terapi til en række patienter med 
søvnproblemer. Terapien bestod bl.a. 
af samtaler om patienternes søvn, 
undervisning i at undgå stress og af-

slapningsøvelser. Forud for forsøget havde farmaceuterne fået 
undervisning i søvnterapien ud fra et særligt udviklet program 
kaldet PharmaZzz udviklet af College of Pharmacy and Nutri-
tion på University of Saskatchewan i det vestlige Canada. 

De patienter, som fik terapien, angiver selv, at de fik forbed-
ret både deres søvnkvalitet og reduceret deres forbrug af so-
vemedicin sammenlignet med de patienter, som var i kon-
trolgruppen. De havde også lettere ved at falde i søvn og fik 
næsten halveret det antal gange de vågnede i løbet af natten.  

Tidligere studier har vist, at faggrupper, som ikke er søvnspe-
cialister - f.eks. sygeplejersker eller psykologer - kan opnå ef-
fektive resultater med brug af kognitiv terapi. Resultaterne fra 
det nye canadiske studie indikerer, at farmaceuter også kan 
hjælpe søvnløse til at få en bedre søvn og dermed bedre livs-
kvalitet. 

I studiet deltog 183 patienter, hvoraf kun de 78 endte med at 
opfylde de endelige kriterier for at deltage. Derfor bliver næ-
ste skridt at udføre et randomiseret og kontrolleret forsøg på et 
større antal patienter med søvnproblemer og med deltagelse 
af både farmaceuter ansat på privatapotek og i ambulante kli-
nikker.  

Tværgående  
samarbejde: Lægerne 
har en nøglerolle

Farmaceuter kan give 
effektiv terapi mod  
søvnløshed 

De praktiserende 
læger er nøgleper
soner for et godt 
samarbejde mellem 
apoteksfarmaceu
ter og farmaceuter 
på hospitalerne

Farmaceuter kan 
hjælpe patienter 
med søvnproble
mer til at få en 
bedre søvnkvali
tet og nedsætte 
deres forbrug af 
sovemedicin, viser 
canadisk studie.   

Lech, Laura V. J., Husted, Gitte R. et.al.; Hospital and Community Pharmacists’ 
Views of and Perspectives on the Establishment of an Intraprofessional Collabo-
ration in the Transition of Care for Newly Discharged Patients, INNOVATIONS in 
pharmacy, 2020, Vol. 11, No. 3, Article 4

Nurkowski J., Elshorbagy H. et. al.; Impact of Pharmacist Led Cognitive Behavi-
oural Therapy for Chronic Insomnia, INNOVATIONS in pharmacy, 2020, Vol. 11, No. 
3, Article 2
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Antallet af solgte døgndoser har ligget meget stabilt siden 2010

Ca. 71.000 

 59.300 

Doping

Under sommer-OL i 2008 fik en nordko-
reansk atlet frataget sine bronze- og 
sølvmedaljer i luftpistolskydning, efter 
han blev testet positiv for proprano-
lol. Betablokkere bliver nemlig brugt 
som doping i præcisionssport, såsom 
skydning og dart, da stoffet mindsker 
kroppens reaktion på stress og nervø-
sitet, hvilket kan give større kropsro og 
fjerne rystelser i hænderne.  

 danskere ramt af en  
 hjerte-kar-sygdom om året

Komplikationer som følge af hjer-
te-kar-sygdomme er i dag den næst-
hyppigste dødsårsag blandt danskere. 
Antallet af tilfælde er stadig stigende 
og dermed også behovet for hjerte-
medicin, herunder betablokerende 
midler. Betablokkere mindsker nemlig 
belastningen på hjerte-kar-systemet, 
hvilket har stor betydning for dem, der 
i forvejen har et svækket hjerte eller et 
for højt blodtryk. Det kan i sidste ende 
redde liv. 

 Liv efter døden 
Mens James Black læste til læge, døde 
hans far af et hjerteanfald efter en 
stressende dag på arbejdet i en kul-
mine. Det motiverede Black til at finde 
noget medicin, der kunne modvirke 
adrenalins effekt på hjertet og dermed 
forebygge hjerteanfald. Det førte ham 
ind i den gryende forskning inden for 
alfa- og betareceptorer, og i 1962 lyk-
kedes det ham at syntetisere proprano-
lol, der blokerer betareceptorerne og 
dermed mindsker effekten af adrenalin 
og noradrenalin på hjertets funktion. 
Blacks systematiske tilgang med 
receptorbindende medicin revolutione-
rede medicinforskningen fremover, især 
inden for hjertemedicin, for hvilket han 
modtog Nobelprisen i medicin i 1988.  

R U N D T  O M

50 % Off-label brug

Omkring halvdelen af den samlede 
mængde betablokkere, der udskrives 
i USA, bliver brugt off-label. Det viser 
studier fra henholdsvis 2006 og 2019, 
der også beskriver den meget varie-
rende off-label brug af betablokkere: 
fra symptomlindring af præstations-
angst over brug hos patienter, hvor 
det kan være kontraindiceret eller der 
skal udvises forsigtighed (fx astma og 
diabetes), til behandling af børn, hvor 
indikationen ikke er godkendt.  

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

•  Har en smertestillende, febernedsættende og 
	 antiinflammatorisk	effekt

•  Virker inden for 30 minutter

•  Godkendt til behandling af migræne

640.000 lider af migræne i Danmark

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

Treo®, Treo Citrus® og Treo Hindbær® 500 mg acetylsalicylsyre og 50 mg caffein brusetabletter
Virkning: Mod migræne samt svage smerter Advarsler og forsigtighedsregler: Tag ikke Treo, hvis du er overfølsom over for indholdsstofferne, tidligere har fået allergiske symptomer 
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APOTEKERLAND

NAVNESKIFT

Beder-Malling Apotek har 
pr. 24. september 2020 
skiftet navn til Beder 
Apotek. Filialen hører ind 
under Aarhus Marselis-
borg Apotek, der drives af 
apoteker Mikkel Nørreslet. 
Han driver ligeledes Galten 
Apotek og har således to 
apoteker og fire filialer 
samlet under  sig.

NY FILIAL

Apoteker Kerly Servilieri fra 
Kløver Apotek Brædstrup 
har åbnet ny filial i Horsens 
pr. 5. oktober 2020. Det 
nye apotek, der er nyeste 
medlem i kløverfamilien og 
navngivet Kløver Apotek 
Horsens, ligger på Høegh 
Guldbergsgade 10 i Hor-
sens. Foruden filialen i Hor-
sens, driver 
apotekeren 
filialen Klø-
ver Apotek 
Østbirk.

OVERTAGELSE

Bramminge Apotek og 
apoteker Kurt Jensen Høj 
overtager pr. 1. november 
2020 filialen Esbjerg Krone 
Apotek Broen fra Esbjerg 
Krone Apotek. I den forbin-
delse ændrer filialen navn 
til: Krone Apoteket Broen. 

NY FILIAL

I Frederikshavn åbnede 
Fladstrand Apotek pr. 15. 
oktober 2020 i den vestlige 
del af byen. Nærmere be-
stemt er adressen H. C. Ør-
steds Vej 5 i Frederikshavn. 
Det er apoteker Pia Bachs 
første filial, og hun driver 
i forvejen 
Frederiks-
havn Løve 
Apotek.

FLYTNING

Stoholm Apotek flyttede 
til nye lokaler pr. 5. oktober 
2020. Apoteket findes nu 
på adressen Vestergade 10 
i Stoholm. Det er apoteker 
Peter Krüger Bak fra Skive 
Apotek, der driver den nye 
filial, foruden to andre filia-
ler i forvejen.
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H E R L E V
KØ B E N H AV N

AS N Æ S

NY FILIAL

Herlev Apotek har ændret 
Hjortespringcentrets 
Apoteksudsalg til filial pr. 1. 
oktober 2020 med navnet 
Hjortespring Apotek. Det 
bringer apoteker Svenn 
Klüver Jepsen op på i alt 
tre apoteks-
enheder, da 
han ligeledes 
driver Gen-
tofte Apotek.

OVERTAGELSE

Hassan Rana, der indtil for 
nylig har været apoteker 
i Norge, vender hjem til 
Danmark for at overtage 
Høng Apotek og tilhørende 
filial Gørlev Apotek. Han 
overtager den 1. december, 
hvor apote-
ker Marianne 
Lillebro 
Hansen går 
på pension.

NY FILIAL

Nytorv Apotek Strøget 
åbnede som ny filial den 16. 
oktober 2020 på adressen 
Frederiksberggade 1A st. i 
København. Det er Taas-
trup Apotek og apoteker 
Behzad Ghorbani, der står 
bag den nye 
filial, der er 
hans tredje 
foruden 
hoved-
apoteket.

NY FILIAL

Holbæk har fået sit fjerde 
apotek. Det skete, da 
Asnæs Apotek og apote-
ker Jan Milsø åbnede sin 
nye filial den 19. oktober 
2020 på adressen Sme-
delundgade 33 i Holbæk. 
Samlet driver Jan Milsø 
nu fire filia-
ler, foruden 
hoved-
apoteket i 
Asnæs.

NY FILIAL

København Nørrebro 
Apotek åbnede ny filial i 
form af Apotek Herlev Ugle 
pr. 1. oktober 2020. Det er 
apoteker Majid Sairafian-
pour, der for nylig sagde 
farvel til strøget, der nu igen 
kan tælle 7 
filialer ud-
over hoved-
apoteket på 
Nørrebro. 

APOTEKERNE I TAL
 

510
 apoteker*

18 
nye filialer i år **

163 apotekere  
med en bevilling

31 apotekere  
med to bevillinger

1 apoteker  
med tre bevillinger

 
 

*Apoteker og filialer /  
 receptekspederende enheder

**Per 1. november 2020

H Ø N G
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Efter seks år i 
Norge, blandt 
andet som 
apoteker i 
Sætre syd 

for Oslo, vender Hassan 
Rana og hans familie hjem 
til Danmark, når han fra 
december overtager Høng 
Apotek. 

Hvorfor vil du gerne være apoteker?
Jeg har vidst, at jeg ville arbejde på apo-
tek, siden jeg var på apoteksophold på 
Hundige Apotek under studiet. Jeg el-
skede samarbejdet med kollegaerne 
og kundekontakten, og jeg savnede det 
fra det øjeblik, jeg var tilbage på skole-
bænken. Når jeg har valgt at blive apote-
ker, er det blandt andet fordi, jeg synes, 
at det er spændende selv at sætte stra-
tegien for, hvilken vej jeg syntes apote-
ket skal gå.   

Hvilken type apoteker er du?
Jeg er ikke den, der uddelegerer ordrer. 
Jeg prøver i stedet for at vise vejen ved 
at lede fra fronten, og jeg er tit at finde i 
ude skranken. På den måde har jeg fin-
geren på pulsen i forhold til, hvad der 
optager kollegaerne og kunderne. 

Hvorfor er du og Høng Apotek et godt 
match?
Jeg har arbejdet på både store apoteker 
i byerne og på små apoteker på landet. 
Jeg kan godt lide kunderelationen, man 
får i de mindre byer. Høng minder meget 
om Sætre, hvor jeg har været apoteker 

”I Norge har jeg lært, at man skal gøre alt for kunden”

NAVNE

Hassan Rana
•  34 år
•  Fra apoteker på Boots Apotek i nor-

ske Sætre syd for Oslo til apoteker 
på Høng Apotek nr. 254.

•  Udnævnt den 4. maj 2020.
•  Overtagelse den 1. december 2020
•  Flytter til Kalundborg med sin kone 

og to børn på henholdsvis 3 år og 9 
måneder.

CV
2017-2020:  Apoteker på Boots Apotek  

i Sætre i Norge
2016:  Ambulerende farmaceut 
2015:   Apoteker på Boots apotek 

Hurum i Norge
2014:   Farmaceut på Næstved 

Svane Apotek
2012:   Farmaceut på Aarhus Mar-

selisborg Apotek
2011:   Kandidat fra Farmaceu-

tisk Fakultet, Københavns 
Universitet 

 

På et landapotek 
kommer kunderne 
for at få en sludder. 
Det kan jeg godt lide
Hassan Rana, kommende apoteker, 
Høng Apotek

indtil for nylig. Her kender vi kunderne 
og følger med i hinandens liv. Det hand-
ler om mere end bare forretning. På et 
landapotek kommer kunderne for at få 
en sludder. Det kan jeg godt lide. 

Hvad bliver udfordringerne?
Høng Apotek ligger ude på landet og har 
ikke umiddelbart så meget konkurren-

ce fra andre apoteker tæt på. Når det er 
sagt, har landeapoteker generelt ikke de 
bedste vilkår i forhold til byapotekerne. 
Jeg ser dog et potentiale i Høng og Gør-
lev, som jeg sammen med mine kollega-
er vil arbejde på at indfri. COVID-19-kri-
sen har heldigvis skabt fokus på, at man 
støtter mere op om det lokale. Det skal 
vi holde fast i.

Ny apoteker
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Hvad er det for en opgave, du står over 
for, når du overtager Høng Apotek?
Jeg har besøgt apoteket et par gange, og 
jeg kan se nogle muligheder for forbed-
ringer. Vi skal bl.a. have mere fokus på 
sundhedsydelserne. For eksempel skal 
vi uddanne flere behandlerfarmaceuter 
og tilføje influenza vaccination i vores 
sundhedsydelser. 

Hvad glæder du dig til?
Jeg glæder mig til at arbejde sammen 
med mine nye kollegaer. Jeg har været 
på apoteket et par gange og fået et rig-
tig godt indtryk af dem. Og så glæder jeg 
mig til at møde kunderne.

Hvordan er det anderledes at drive apo-
tek i Norge?
I Norge er man som apoteker ansat af 
kæden. Man arbejder inden for nogle 
rammer, som blandt andet betyder, at 
man skal have godkendt sit budget. El-
lers har man nogenlunde frie rammer. 
Man er en del af en koncern, og jeg har 
en regionsleder, som jeg kan sparre med. 
Som apoteker i Danmark kommer jeg til 
at stå for at tage flere selvstændige be-
slutninger. Det bliver en udfordring, som 
jeg glæder mig til. 

Hvilke erfaringer tager du med fra Norge?
I Norge er konkurrencen benhård. Man 
skal være meget serviceminded, og sør-
ge for at kunden går tilfreds fra apoteket, 
for der er kamp om hver eneste kunde. 
Her handler det om at personalet altid 
er motiveret, fagligt opdateret, kan hol-
de fokus på vores mål, og at de samtidig 
ikke bliver nedslidte af det enorme pres, 
der er i et konkurrencepræget marked.  

Efter 18 år på Vor-
dingborg Apotek, 
hvoraf de seneste 
seks år har været 
som filialleder, har 
farmakonom Pernil-
le Ahlmann siden 

den 1. september kunnet kalde sig sous-
chef på apoteket. Og hun er ved at finde 
sig til rette i sin nye rolle.

”Jeg elsker at organisere og være med, 
hvor det sker. Jeg kan lide at have indfly-
delse på tingene. Som souschef er der 
altid en masse at lave, også selv om der 
ikke er kunder,” siger Pernille Ahlmann.

Den største udfordring ved hendes nye 
funktion er, ifølge den 38-årige farmako-
nom, at blive chef for sine tidligere kol-
legaer.

”Det er da lidt underligt at skulle være 
chef for dem, der har været mine kolle-
gaer i 18 år, men jeg synes det går rigtig 
fint, og alle har taget virkelig godt imod 
det,” siger Pernille Ahlmann.

Hun har ikke ambitioner om at æn-
dre det store på apoteket. Faktisk tvært-
imod. 

Ny souschef på Vordingborg Apotek

”Vi har et apotek, der virkelig funge-
rer, og jeg håber, at jeg kan køre det vide-
re på den måde. Jeg vil være med til at 
sørge for, at det bliver ved med at være 
et godt sted at arbejde,” siger den nyud-
nævnte souschef, der i øvrigt indtil for 
nylig sad i Farmakonomforeningens ho-
vedbestyrelse.

Hun overtager stillingen som sous-
chef efter Louise Ingerslev Vorbeck, der 
er blevet apoteker på Maribo Apotek og 
Rødby Apotek. 

Ansatte der rykker

Her kan du hver gang møde en 
farmaceut eller farmakonom, der har 
fået nye udfordringer på apoteket. 
Er det dig eller din kollega, der skal 
omtales næste gang, så kontakt 
redaktionen.
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• Farmakonom
• 38 år
•  Bor i Tostenæs 

på Møn

Før: Filialleder 
på Lundby 
Apotek
Nu: Souschef på Vordingborg Apotek

Pernille Ahlmann 

Jeg kan lide at have 
indflydelse på tingene. 
Som souschef er der 
altid en masse at lave, 
også selv om der ikke 
er kunder
Pernille Ahlmann, farmakonom, 
souschef på Vordingborg Apotek
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