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Apoteker skal styrke 
medicinsikkerheden 

på bosteder
Apoteker i ti kommuner skal undervise pædagogisk 
personale i medicinhåndtering i stort toårigt projekt. 

N Y H E D E R

Antallet af medicinfejl på landets botil-
bud skal bringes ned. Derfor igangsæt-
tes et toårigt projekt, hvor apoteker i ti 
kommuner skal undervise pædagogisk 
personale på bostederne i lægemidler 
og medicinhåndtering. Det er KL, Social-
pædagogerne og FOA, der er sammen 
om projektet ’Medicinsikre Botilbud’ i 
regi af Fremfærd. Projektet gennemføres 
i samarbejde med Dansk Selskab for Pa-
tientsikkerhed.

I projektet skal lokale apoteker stå for 
undervisningen i medicinhåndtering af 
personalet. Og det er oplagt at trække på 
apotekets faglighed i denne sammen-
hæng, mener sundhedsfaglig direktør i 
Apotekerforeningen Birthe Søndergaard.

”Håndtering af medicin er en stor ud-
fordring på mange botilbud. Der er ofte 
tale om borgere med komplekse lidelser 

og et stort medicinforbrug. Apotekerne 
kan med deres viden om lægemidler og 
medicinhåndtering være med til at klæ-
de personalet på til at håndtere opgaven 
og på den måde være med til at skabe 
tryghed og forhindre medicinfejl,” siger 
Birthe Søndergaard.

Undervisningen kommer til at fore-
gå over fem dage og tager udgangspunkt 
i apotekernes eksisterende undervis-
ningsmateriale, der er udviklet af Phar-
makon og afprøvet i tidligere projekter.  

Apoteker i de ti kommuner er ble-
vet kontaktet, og flere apoteker har alle-
rede vist interesse i at deltage i projek-
tet. Kommunerne i projektet er Assens, 
Frederikshavn, Holstebro, København, 
Norddjurs, Rebild, Ringkøbing-Skjern, 
Skive, Slagelse og Vesthimmerland. 

medicinsamtaler blev 
afholdt på apotekerne i december 

2020, og det blev dermed den 
måned, hvor der er afholdt flest 

medicinsamtaler, siden ordningens 
start for fem år siden.

nydiagnosticerede kronikere 
fik sidste år hjælp og rådgivning 

om deres medicin ved en medicin-
samtale på apoteket.

21.908

2.190

faste medicinbrugere fik
sidste år hjælp til at tage deres 

medicin efter lægens ordination 
ved en compliancesamtale 

på apoteket.

7.851
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… farmaceuterne 
fik eget hjem
Før 1892 måtte apotekersvenden, der ger-
ne ville bestå sin kandidateksamen for at 
få en apoteksbevilling, selv finde frem til 
den nødvendige viden. Hvis man var hel-
dig, stod man i lære hos en apoteker, der 
var glad for at lære fra sig. Ellers var det 
ofte nødvendigt med en privat manuduk-
tør. Dertil måtte man supplere hverdagen 
på apoteket med forelæsninger på flere 
forskellige universiteter, læreanstalter og 
laboratorier. 

Selvom der blev indført formelle krav 
ved den første farmaceutiske eksa-
mensordning i 1828, skulle der gå længe, 
før ønsket om en egentlig farmaceutisk 
uddannelse – med egne lokaler – blev ind-
friet. Byggeriet strandede gennem flere 
årtier i budgetforhandlinger i Rigsdagen, 
så det endte med, at apoteker og etats-
råd Chr. D. A. Hansen, for egne midler 
opførte Den Farmaceutiske Læreanstalt 
på Stockholmsgade 27-29 i København og 
skænkede den til staten i 1892. Her kunne 
farmaceuterne for første gang samle hele 
deres uddannelse med egen studieord-
ning, laboratorie og forelæsningssal. 
Trods det imposante ydre var pladsen 
dog trang, med kun ét auditorie, hvor vin-
dueskarmene hurtigt blev inddraget som 
siddepladser. I 1942 rykkede læreanstal-
ten, nu som Den Farmaceutiske Højskole, 
derfor til de nuværende bygninger på 
Nørre Campus. 
KILDE: DANSK FARMACIHISTORISK SAMLING

Apotekerforeningen søger farma-
ceuter og farmakonomer, som er 
under uddannelse eller arbejder på 
apotek, og som har lyst til at inspi-
rere andre til en karriere på apotek. 
Som karriereambassadør deler man 
episoder fra sin hverdag på apoteket 
på Facebookprofilen Apotekskarriere.
dk og fortæller derigennem om den 

forskelligartede hverdag, man har, når 
man arbejder på apotek.

Er man mellem 22-35 år og bevæger 
sig hjemmevant på sociale medier, 
kontakt da kommunikatonskonsulent 
i Apotekerforeningen Jonatan Debell 
på jde@apotekerforeningen.dk og hør 
nærmere.

Nye karriereambassadører 
søges!

E-kvit er et godt supplement til de andre  
tilbud om rygestop, som findes. Det er  

vigtigt, at vi rammer de målgrupper, som har 
brug for lige præcis denne type støtte og 

hjælp til at gennemføre rygestoppet
Birthe Søndergaard, 

sundhedsfaglig direktør, Danmarks Apotekerforening

I FRONT  Kia Haubro, der er farmaceut på Ballerup Apotek, er en af de karriere- 
ambassadører, der har delt episoder fra sin hverdag som apoteksansat.
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FORSYNINGSSVIGT: 
Apotekerforeningen foreslår ny følgegruppe

Der bør nedsættes en følgegruppe i Læ-
gemiddelstyrelsens regi, som har fokus på 
overvågning og løsning af forsyningspro-
blemer inden for lægemiddelområdet. Det 
foreslår Apotekerforeningen i sit høringssvar 
til regeringens forslag til en ny epidemilov. 
Gruppen bør ifølge Apotekerforeningen have 
deltagelse af lægemiddelindustri, læger, 
grossister, apoteker og patienter. 

”Vi ser, at der generelt er stigende proble-

mer med forsyningssvigt. En følgegruppe 
med repræsentanter for hele sektoren kan 
løbende følge situationen og rådgive Læ-
gemiddelstyrelsen om, hvordan vi sammen 
kan tackle problemerne. Og i tilfælde af 
en beredskabsmæssig nødsituation kan 
gruppen hurtigt indkaldes for at håndtere 
den konkrete situation,” siger Jesper Gulev 
Larsen, formand for Apotekerforeningen som 
baggrund for foreningens forslag.

Årets kredsdage blev 
afholdt på corona- sik-
ker afstand, da formand 
for Apotekerforeningen, 
Jesper Gulev Larsen, 
ledede sammenlagt 130 
medlemmer gennem 
fem kredsdage i slutnin-
gen af januar.   

Virtuelle
kredsdage 
afholdt

Sundhedsfaglig 
kampagne på vej
Snart bliver der særlig fokus på, 
hvordan apotekerne kan hjælpe 
borgere med kroniske smerter 
som følge af slidgigt og ledde-
gigt. Det sker, når forårets første 
sundhedsfaglige kampagne 
løber af stablen i marts. Apoteket 
kan blandt andet hjælpe med 
rådgivning om hensigtsmæssig 
egenomsorg og om korrekt brug 
af smertestillende medicin.

Over 300.000 danskere har 
diagnosen slidgigt og omkring 
50.000 har leddegigt. 

Kampagnen er lavet i samarbejde 
med Gigtforeningen.

Let
SMERTEN

Hvad gør godt, når det gør ondt?

Det er ikke kun medicin, som kan hjælpe mod smerter

Hvis du lever med smerter på grund af gigt, ved du, at det kan være nødvendigt at 

tage smertestillende medicin. Men ved du, hvad du også kan gøre for at lindre dine 

smerter? Tal med os her på apoteket eller se mere på apoteket.dk/letsmerten

Godt vi har apoteket

Udviklet i samarbejde med Gigtforeningen

Smerter_kronisk_plakat_A3.indd   1

21/12/2020   22.18

20 %
af dem, som bruger 
E-kvit, bliver røgfri, 

viser en evaluering, som 
Kræftens Bekæmpelse 
netop har gennemført 

for Københavns 
Kommune.
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