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V I D E N S D E L I N G

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. 
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