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AF: TRINE GANER

ET ÅR I 
UNDTAGELSES-

TILSTAND
Et år med COVID-19 sætter sine spor, og både apotekere og ansatte er 
ved at være møre. Men krisen har også skabt holdånd og cementeret 

apotekernes rolle som en del af det nære sundhedsvæsen – både i 
samfundet og hos apotekerne og medarbejderne selv. 

27. februar
Første dansker konstateres 
smittet med COVID-19

11. marts
Første nedlukning i Danmark 
annonceres af statsministeren

12. marts
Lægemiddelberedskabet aktiveres, der 
indføres udleveringsbegrænsninger, og 
der vedtages midlertidig epidemilov
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Hvordan overholder vi myndighe-
dernes nyeste retningslinjer? Hvad 
gør vi, hvis apoteket bliver lagt ned 

af coronasmitte blandt personalet? Hvordan 
undgår vi, at det sker? Hvordan beroliger vi 
kunderne og sikrer os, at de holder afstand?

Spørgsmålene har stået i kø i det sidste år, 
hvor COVID-19 har vendt op og ned på det 
meste på landets apoteker, der som nogle af 
de få har holdt åbent gennem begge nedluk-
ninger. Det har stillet helt særlige krav, og der 
har ofte ikke været megen tid til at overve-
je svarene. 

Især i foråret stod apotekerne stort set dag-
ligt op til nye meldinger fra myndigheder-
ne, men også da smittetrykket faldt hen over 
sommeren, og meget begyndte at ligne sig 
selv, påvirkede pandemien hverdagen.

Bekymringer over, om personalet ville bli-
ve smittet, og om apoteket ultimativt måtte 
lukke, har fyldt meget. Det viser en nyligt gen-
nemført undersøgelse blandt Apotekerfor-
eningens medlemmer om de ledelsesmæssi-
ge udfordringer under krisen. Som én skriver:

”Det gælder om, at vi holder os raske, så vi 
kan være i front og passe vores vigtige funkti-
on i sundhedsvæsenet.”

En masse ændringer
Hos de fleste har indsatsen for at forebygge 
smitte blandt personalet betydet en masse 
ændringer i dagligdagen. Når smitten har væ-
ret værst, har man på mange apoteker været 
opdelt i hold, personalemøder afholdes man-
ge steder digitalt, og nogle har valgt at få per-
sonalet testet regelmæssigt.

Én af dem er Hanne Rothe fra Charlotten-
lund Apotek. Hos hende bliver alle medarbej-
dere rutinemæssigt testet en gang om ugen – 
enten på et offentligt testcenter eller via tests, 
de selv har kunnet foretage på apoteket. For 

hende har det været afgørende at kunne ska-
be tryghed for personalet.

”Det har været en tid med stor usikkerhed 
og mange forandringer, så for mig har det først 
og fremmest handlet om at skabe tryghed. Vi 
gør rigtig meget for at minimere risikoen for 
smitte, for hvis der skulle ske noget, vil jeg 
kunne sige, at vi har gjort, hvad vi kunne for at 
undgå det,” siger Hanne Rothe.  

Det gælder også på Birgitte Egeberg Carlsens 
apoteker i Vordingborg og Stege. Blandt meget 
andet er morgenmøderne blevet sløjfet, og in-
tranettet er nu den primære kommunikati-
onskanal på apoteket. Hun føler det som en 
forpligtelse at kunne holde apoteket åbent.

”I en by som Stege, hvor der kun er ét apo-
tek, ville det jo være en katastrofe, hvis jeg var 
nødt til at lukke ned. Hvor skulle folk få deres 
medicin?,” siger hun. 

 
Vigtig rolle
Og netop oplevelsen af, at apoteket spiller en 
vigtig rolle i det nære sundhedsvæsen, har 
været stærk hos mange apotekere og deres 
medarbejdere under krisen. Blandt dem er 
Hanne Rothe.

”Vi oplever at være en del af sundhedsvæ-
senet, og det er virkelig gået op for mig, hvor 
vigtig vores rolle er. Vi føler os heldige, at vi får 
lov at gå på arbejde og udføre den vigtige op-
gave, som vi har på apoteket,” siger hun. 

Den oplevelse deler Tine Klingsten Nielsen, 
der er apoteker på Fredericia Krone Apotek og 
Middelfart Apotek. Hos hende har det sidste 
år været hårdt, men det har samtidig givet en 
stor samhørighed på apoteket.

”Vi kommer igennem det her sammen. Det 
giver noget fællesskab. Oplevelsen af, at selv-
følgelig skal vi blive ved med at levere medicin. 
Det er vores kald! Det, at hjælpe andre menne-
sker i den her svære situation,” siger hun. 

16. marts
Apotekerforeningen indgår fleksibilitetsaftaler med Farmakonomforeningen og 
Pharmadanmark, så der kan foretages skemaændringer med forkortet varsel

Det er svært at 
skabe en fortro-
lig situation, når 
man står bag vi-
sir og plexiglas. 
Det er altså ikke 
nemt at tage 
en diskret snak 
med en kunde 
om skedesvamp 
med to meters 
afstand

Birgitte Egeberg 
Carlsen, 
apoteker, 
Vordingborg 
og Stege
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Men det har også trukket hårde veksler på 
overskuddet, og det begynder at kunne mær-
kes.

”Jeg er bekymret for trætheden hos perso-
nalet. Vi har været presset nu igennem lang 
tid. Mange medarbejdere har børn, der skal i 
hjemmeskole og er presset på mange fronter. 
Det kan jeg godt mærke og forstå,” siger Tine 
Klingsten Nielsen.

Plexiglas og afstand
Blandt de ting, der udfordrer, er dialogen med 
kunderne, der skal foregå gennem plexiglas, 
visir, mundbind – og på afstand. 

”Meget af fokus går fra den faglige rådgiv-
ning til den mere praktiske kommunikation 
om restriktioner. Vi har holdt fanen højt i for-
hold til medicinsamtalerne. Men diskretionen 
har generelt været udfordret. Værnemidler og 
afstand gør det svært at opfatte, hvad hinan-
den siger. Og når man er ude i kunderummet, 
bliver det lidt en dans rundt på gulvet for at 
holde afstand,” siger Tine Klingsten Nielsen.

Den samme oplevelse har Birgitte Egeberg 
Carlsen haft.

”Det er hårdt at være corona-politi. Det kan 
være svært at få en god dialog med kunden, 
når man skal starte med at bede dem ven-
te ude på gaden. Mange kunder har haft svært 
ved at forstå det, og mange er irriterede over, 
at vi er lidt strikse. Det har været strengt at 
skulle stramme op her anden omgang. Folk er 
ved at være trætte,” siger hun.

De mange restriktioner går også ud over den 
diskretion, der er så vigtig for at kunderne får 
en tryg oplevelse.

”Det er svært at skabe en fortrolig situation, 
når man står bag visir og plexiglas. Det er altså 
ikke nemt at tage en diskret snak med en kun-
de om skedesvamp med to meters afstand,” 
siger Birgitte Egeberg Carlsen.

Ros til personalet
Hos hende har det sidste år krævet meget af 
medarbejderne, men det har også fået dem til 
at vokse, har hun oplevet.

”På to afdelinger har de været alene hjem-
me, og det har de klaret rigtig godt. Det har 

været sundt for den nye souschef, at jeg ikke 
hele tiden har stået der. Hun er vokset med 
opgaven,” siger Birgitte Egeberg Carlsen.

Og hun er ikke den eneste, der roser medar-
bejderne. I Apotekerforeningens undersøgel-
se fremhæver mange af apotekerne, at med-
arbejderne har gjort en kæmpe indsats det 
sidste år.

Det har Camilla Bangert, der har Rødovre 
Apotek, også oplevet. 

”Medarbejderne har været fantastiske! De 
står der dag ud og dag ind. Vores chauffører 
kører ud til alle – også dem, der er smittet, og 
de, som har svært ved at bruge Dankort. Vi er 
derude. Den anerkendelse synes jeg virkelig, 
at medarbejderne på landets apoteker fortje-
ner,” siger hun.

De glæder sig som alle andre til, at enden på 
et år i undtagelsestilstand forhåbentlig nær-
mer sig, og restriktionerne kan løsnes. 

”Jeg glæder mig til, at kommunikationen 
med kunderne bliver nemmere igen, og at vi 
kan koncentrere os om vores kerneydelse i 
stedet for snak om værnemidler og restrikti-
oner. Og så glæder jeg mig til, at vi fælles kan 
fejre nogle ting i personalegruppen. Og til, at 
vi kan give et kram eller en highfive,” slutter 
Tine Klingsten Nielsen. 

Vi kommer 
igennem det 
her sammen. 
Det giver noget 
fællesskab. 
Oplevelsen af, 
at selvfølgelig 
skal vi blive ved 
med at levere 
medicin. Det er 
vores kald! 

Tine Klingsten 
Nielsen, 
apoteker, 
Fredericia Krone 
Apotek og Mid-
delfart Apotek

17. marts
Storcentre 
lukkes ned

Vi oplever at  
være en del af 
sundhedsvæsenet, 
og det er virkelig 
gået op for mig, 
hvor vigtig vores 
rolle er  

Hanne Rothe, 
apoteker, 
Charlottenlund 
Apotek

22. marts 
Lægemiddelstyrelsen opfordrer til, at 
salg af værnemidler stoppes

24. marts 
Paracetamol til børn bliver recept-
pligtig  og udlevering begrænsesC
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