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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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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

6

7

Forsøgsflow:

Af: Merete Wagner Hoffmann
Foto: Thomas Nielsen



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
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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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