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L E D E R

DET ER NU ET ÅR SIDEN, at historier-
ne om et nyt virus, der florerede i det 
østlige Kina, ramte de danske medier. 
Der gik ikke lang tid, før italienske ho-
spitaler var lagt ned, og det første til-
fælde af COVID-19 blev konstateret 
i Danmark. Siden har pandemien på 
dramatisk vis vendt op og ned på al-
les hverdag.

Det gælder også på apotekerne, 
hvor vi og vores medarbejdere har 
været en del af det frontlinjepersona-
le, der har stået klar, også når de fleste 
andre danskere under to nedluknin-
ger har arbejdet hjemmefra. Fortsat 
topmotiverede til at udlevere medi-
cin og rådgive borgerne – og med al 
den usikkerhed, de bekymringer og ikke mindst det krav om 
konstant omstillingsparathed, som det nu i et år har indebåret. 

For nogle af os har den ændrede kundeadfærd ramt os på vo-
res forretning. Der er færre mennesker i butikscentre og i cen-
trum af de større byer, og flere har mærket konsekvensen af 
nedgangen i udenlandske turister. For andre har kundernes 
ændrede adfærd betydet øget travlhed. Fælles for os er dog, at 
vi har fået testet vores evne til at lede i krise. Og der kan ikke 
være tvivl om, at vi er bestået. Og mere til. Det er lykkedes at 
holde landets apoteker åbne og levere medicin og rådgivning 
til borgerne i sikre og trygge rammer, mens stormen har raset, 
og myndighedernes udmeldinger og krav i perioder har æn-
dret sig dagligt.

Det har vi kun kunnet gøre, fordi vi har de mest dedikerede 
medarbejdere, som hver dag igennem krisen må pakke egne 
bekymringer af vejen og passe deres arbejde. De har i nu snart 
et år håndteret pressede kunder, udsolgte værnemidler og skif-

tende retningslinjer, og de har måt-
tet finde løsninger på udfordringer, 
de kort forinden ikke anede fandtes. 

Det har styrket sammenholdet, 
kampgejsten og holdånden på apo-
tekerne. Og det har sat en tyk streg 
under apotekets vigtige rolle som 
en central del af det primære sund-
hedsvæsen. Men det har også slidt. 
På apotekerne og på medarbejder-
ne, der nu, sammen med resten af 
Danmark, har befundet sig i en form 
for undtagelsestilstand i et helt år.

Lige nu holder vi sammen med 
resten af befolkningen vejret, mens 
vi venter på, hvad der sker, når og 
hvis den engelske virusvariant B117 

for alvor får fat. Men heldigvis kan vi også se lyset for enden af 
tunnelen. For hver en borger, der lige nu vaccineres mod CO-
VID-19, rykker vi et skridt nærmere en hverdag, hvor restrikti-
onerne løsnes, og vi kan være tættere på hinanden og på kun-
derne igen.

I dette nummer af Farmaci ser vi tilbage på et år med CO-
VID-19 på apotekerne. På de hektiske første uger i marts sid-
ste år set gennem øjnene på de farmaceutstuderende, som var 
på studieophold på apoteker landet over netop som pandemi-
en ramte. Vi møder apotekere, der fortæller om, hvordan de 
har oplevet og håndteret udfordringerne gennem det sidste år, 
og vi ser på, hvordan pandemien har ændret danskernes medi-
cinforbrug. 

Foran os ligger endnu et par hårde måneder, men på den an-
den side venter lyset, vaccinen og en tilbagevenden til det liv, 
der ligner det, vi kendte, før pandemien ramte. 
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