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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!



#10 N OV E M B E R 2020 7

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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