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Da COVID-19 ramte Danmark i marts, 
var 128 farmaceutstuderende kun 
fem uger henne i deres seks måne-

der lange obligatoriske studieophold på apo-
tek. Pludselig stod de studerende midt i en 
virkelighed med usikre kolleger, nervøse kun-
der og corona-restriktioner, som hele tiden 
ændrede sig. 

På Københavns Universitetet, som uddan-
ner en del af de nye farmaceuter, tænkte man 
hurtigt. Den helt særlige situation skulle ud-
nyttes til at få opsamlet viden, og universite-
tet gjorde det muligt for studerende i deres 
skriftlige eksamensopgave at fokusere spe-
cielt på, hvordan de oplevede COVID-19 under 
studieopholdet.

Mange dilemmaer 
Og det er først og fremmest de mange dilem-
maer mellem smittebeskyttelse på den ene 
side og en god og diskret dialog med kunder-
ne på den anden, som de studerende observe-
rede som en stor udfordring under deres stu-
dieopholdpå apotekerne i månederne med 
COVID-19. 

“Plexiglas skaber store udfordringer om-

kring kommunikation. Man skal nogle gange 
råbe bag plexiglasset, men hvor højt skal man 
så råbe og dermed gå på kompromis med di-
skretionen? I den sammenhæng angiver de 
studerende også, at det kan være svært at få 
identificeret “risikopatienterne” - altså dem, 
som har særligt brug for rådgivning”, siger Lot-
te Stig Nørgaard, lektor på Institut for Farmaci, 
Københavns Universitet, som sammen med 
to apoteksfarmaceuter fra universitetets kon-
taktgruppe for studieophold, Sidsel Kristian-
sen og Sonja Paltoft, har stået for at samle de 
studerendes oplevelser. 
 
En ny verden
Malene Corfitsen var en af de 47 studerende, 
som skrev om oplevelserne under COVID-19 
i sin opgave. Selvom hun til daglig bor og stu-
derer i København, havde hun valgt at tage til 
Nordjylland - nærmere bestemt Nørresundby 
Apotek - for at gennemføre sit studieophold.

“I forvejen var det at være på et apotek en 
hel ny verden for mig. Det var svært at skul-
le ud i virkeligheden og udføre det, som man 
har hørt om i undervisningen. Men det blev 
bestemt ikke nemmere, da corona kom. Med 

“Vi har som 
studerende været vidne 

til en omstillingsparathed, 
jeg ikke troede var mulig 

i denne branche”

COVID-19 gjorde i 
foråret 2020 det ob-
ligatoriske studie-
ophold på apoteket 
til et svært, anderle-
des og meget læ-
rerigt ophold for de 
farmaceutstuderen-
de. De fik øjnene op 
for, hvor omstillings-
parate apotekerne 
er, og hvor vigtig 
en samfundsrolle 
apoteket har i en 
krisetid.  

AF KIM ANDREASEN 

7. november
Nordjylland 
nedlukkes

16. december
Anden landsdækkende nedlukning annonceres, 
herunder lukning af storcentre C
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ét blev alle på apoteket nybegyndere og skul-
le finde ud, af hvordan man agerede med den 
nye sygdom,” fortæller Malene Corfitsen. 

Usikre og bange kunder
Samtidig oplevede hun, at kunderne var usik-
re og bange, og især i starten var det svært at 
åbne en dialog med kunden, både fordi kun-
den helst ville ud fra apoteket så hurtigt som 
muligt på grund af smittefaren, og fordi plexi-
glasset, som blev sat op foran kassen, blev en 
hæmsko for at kunne kommunikere. 

Men den særlige situation har også fået apo-
tekerne til at omstille sig og tænke nyt. Fle-
re af de studerende peger i deres opgaver på, 
at både apotekerne og farmaceuterne trådte 
i karakter og hurtigt påtog sig en dynamisk og 

fleksibel lederrolle.
De studerende beskriver, hvordan man 

fandt nye måder at betjene kunder på - ek-
sempelvis kontaktløse apoteker, drive-in-apo-
teker, selvscanning af sygesikringskort, to-go 
salg og så selvfølgelig brug af håndsprit og god 
afstand. 

En studerende opsummerer situationen: “Vi 
har som studerende været vidne til en omstil-
lingsparathed, jeg ikke troede var mulig i den-
ne branche”.

Og det går igen i mange af de studerendes 
tilbagemeldinger, fortæller Lotte Stig Nør-
gaard.

“I forhold til det personalemæssige, så frem-
hæver de studerende for eksempel som no-
get positivt, at de faste mødestrukturer med 
fysiske morgenmøder, hvor alle skulle delta-
ge, flere steder blev afløst af en helt anderle-
des fleksibel mødestruktur med onlinemø-
der, møder, der blev optaget, så man kunne se 
dem, når det passede, og i det hele taget me-
get mere fjernledelse”, siger hun.  

Det kan Malene Corfitsen godt genkende fra 
sit studieophold. 

“Min apoteker begyndte at lave videoer med 
instruktioner, og så holdt vi mange flere mø-
der online. Det passer godt til en fleksibel og 
travl hverdag. Det giver god mening at gøre 
det på den måde, og det er noget, jeg håber, at 
man vil fortsætte med også efter corona,” si-
ger hun. 

Vigtig samfundsrolle
Hun oplevede også, at både apotekeren og de 
andre farmaceuter påtog sig en tydelig rolle - 
både som ledere og som farmaceuter.

“Opmærksomhed på både os medarbejdere 
og kunder var stor. Der var masser af ros, men 
de blev også meget handlingsorienterede og 
konkrete, når de skulle instruere os. I forhold 
til kunderne tænkte jeg over, at alle gik me-
get op i ikke at glemme formålet med at være 
et apotek. Der blev hele tiden udtænkt nye og 

Alle gik meget 
op i ikke at 
glemme formå-
let med at være 
et apotek. Der 
blev hele tiden 
udtænkt nye 
og kreative løs-
ninger, så kun-
derne fik den 
rådgivning og 
betjening, som 
de havde brug 
for - på trods af 
situationen 

Malene Corfitsen,
studerende på Institut 
for Farmaci, 
Københavns Universitet

Hvad kan apotekerne ifølge de 
studerende lære af COVID-19?

De studerende giver i deres opgaver bud 
på, hvad apotekerne bør holde fast i efter 
COVID-19-erfaringerne:

•  Fortsæt med fysisk afstand og brug af 
håndsprit, drive-in apoteker, selvscan-
ning af sygesikringskort og to go salg

•  Hold fast i personale- og morgenmøder 
online, mere information på intranettet 
og fokus på fjernledelse 

•  Træn kriseberedskab og sørg for udvik-
ling af beredskabsplaner 

•  Udvikl rådgivningsmodel til forsendel-
seskunder og pårørende 

 >

18. december
Regeringen fremsætter 
forslag om ny epidemilov

 >



kreative løsninger, så kunderne fik den rådgivning og 
betjening, som de havde brug for - på trods af situatio-
nen,” siger Malene Corfitsen. 

Under studieopholdet gik det op for hende, hvor vig-
tig en rolle apoteket har i samfundet. Det er også en 
observation, som flere af hendes medstuderende har 
gjort sig. 

“Folk kan komme direkte ind fra gaden med deres 
spørgsmål, usikkerhed og bekymringer. Vi står lige der 
og kan svare på mange af de spørgsmål, som kunden 
har. Lige præcis i den her tid har det opfyldt et stort be-
hov hos mange,” siger hun.

“Once in a lifetime”
Lotte Stig Nørgaard er glad for, at det lykkedes både 
at få gennemført studieopholdene i den svære tid, 
men også, at man kunne udnytte den “once in a lifeti-
me”-chance det var at finde ud af, hvad der sker ude på 
apotekerne i sådan en situation. 

“Vi har i forvejen gode erfaringer med, at når stude-
rende kommer ud på studieopholdet, har de nye per-
spektiver på det, som sker på apotekerne, og deres til-
bagemeldinger om COVID-19 er meget værdifulde”, 
siger hun.  

Om analysen
De farmaceutstuderende fra Københavns 

Universitet, som var på praktikophold under 
COVID-19-epidemiens start i foråret 2020, fik i 

deres eksamensopgaver mulighed for at fokusere 
specielt på, hvordan de oplevede håndteringen af 

situationen på apoteket.

47 af de i alt 128 studerende sagde ja til, at deres 
besvarelser måtte bruges i en kvalitativ indholds-

analyse med titlen: Hvad er studieopholdsstu-
derendes erfaringer med og refleksioner over 

COVID-19 i forhold til apoteksøkonomi, ledelse, 
etik, kommunikation, salg og forslag til fremtidig 

fastholdelse og tiltag?

 >

22. december 
Myndighederne fremlægger plan for første 
udrulning af vaccination mod COVID-19

 >
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RESOURCE ® ULTRA
Med fokus på forbedrede 
behandlingsresultater

Resource® Ultra er en koncentreret er-
næringsdrik med højt protein- og energi-
indhold. Drikken indeholder højkvalitativt 
protein med stor andel valleprotein (42 % 
valle, 58 % kasein), som er naturligt rig på 
den vigtige aminosyre leucin. Resource® 
Ultra fi ndes i fi re gode smagsvarianter og 
to forskellige størrelser – 125 og 200 ml.

Resource® Ultra er en fødevare til særlige medicin-
ske formål og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Til 
ernæringsbehandling af patienter med sygdomsrela-
teret underernæring eller i ernæringsmæssig risiko.

Information til sundhedsfagligt personale

Nestlé Health Science,  
Arne Jacobsens Allé 7, 
2300 KBH S 

behandlingsresultater

*pr. 200 ml

28 g 
protein*

3 g 
leucin*

450
kcal*

NYHED!
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