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Et apotek på  
seks adresser

AF: TRINE GANER
FOTO: VITA KORSGAARD

Sektoren er under forandring. Apotekerne knopskyder, og 
de mange nye filialer øger tilgængeligheden for borgerne. 
Samtidig betyder det en markant forandring af drifts- og 
arbejdsvilkår på apotekerne. Farmaci har mødt apoteker 
Tine Klingsten Nielsen til en snak om, hvordan man sikrer 
fagligheden på de små apoteksenheder. Og vi var med 
farmakonom Malene Eilenberg på arbejde en formiddag, 
hvor hun stod alene på apotekets filial på Nymarksvej. 

R E P O RTAG E

I Danmark er der 521 apoteks-
enheder. De har til fælles, at de 
udleverer og rådgiver om medicin. 
Men de er også meget forskellige. 
Farmaci besøger i den kommende 
tid en række apoteker og tegner 
derigennem et billede af en sektor 
med mange slags opgaver og 
udfordringer. Denne gang skal vi 
med på arbejde på et apotek, der 
er fordelt på seks enheder.A
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F R E D E R I C I A  K R O N E  A P O T E K    
M I D D E L FA RT  A P O T E K

MORGENVAGT. Der er én 
farmakonom på arbejde, når 
apoteket åbner kl. 9.30. I dag er 
det Malene Eilenberg, der har 
opgaven med at rulle gitteret 
op og åbne apoteket.
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lokken er 9.30. Malene Eilenberg sæt-
ter nøglen i, og gitteret foran den brede 
åbning glider langsomt op. Apoteket er 
åbent, og snart triller den første kunde 
ind med sin indkøbsvogn fyldt med va-
rer fra SuperBrugsen inde ved siden af. 

”Jeg skal høre, om du har en fed 
creme. Jeg har noget håndeksem,” siger den midaldrende kvin-
de. 

Farmakonomen spørger ind til kvindens eksem og foreslår 
hende forskellige cremer, der kan lindre symptomerne.

Når Malene Eilenberg åbner apoteket, er hun alene de første 
timer. Ved middagstid kommer en kollega fra en af de andre fili-
aler, så hun kan holde frokostpause. Derefter er de typisk to, ind-
til apoteket lukker kl. 18. 

Filialen ligger i et lille butikscenter i byens udkant. Den er for 
nylig flyttet fra Vestergade inde midt i Fredericia ud i det lille bu-
tikscenter. Og den er dermed udtryk for en generel tendens til, 
at apotekerne flytter ud i centre og ved større supermarkeder. I 
det hele taget knopskyder apotekerne massivt i disse år.

I dag har 101 – altså over halvdelen – af landets apotekere tre 
eller flere apoteksenheder. Før apotekerloven blev indført i 2015, 
var der kun tre apotekere, der havde tre apoteksenheder, og in-
gen havde flere.

For borgerne betyder det bedre tilgængelighed, når apoteket 
rykker tættere på, hvor de bor og handler. For apotekerne giver 
det helt nye udfordringer, når aktiviteter og medarbejdere er for-
delt på flere enheder. For hvordan disponerer og fordeler man 
bemandingen optimalt? Hvordan skaber man sammenhæng og 
godt flow af informationer på tværs? Og hvordan sikrer man fag-
ligheden, når farmakonomerne indimellem står alene på en en-
hed? 

Rotation er svaret
For apoteker Tine Klingsten Nielsen er svaret først og fremmest: 
rotation. Medarbejderne cirkulerer mellem de tre enheder, som 
- ud over filialen på Nymarksvej - udgøres af hovedapoteket 
inde i gågaden og en filial i Fredericia Sundhedshus. Desuden 
har apotekeren Middelfart Apotek med to tilhørende filialer. Det 
betyder reelt seks enheder, der, ifølge Tine Klingsten Nielsen, 
gerne skal fungere som ét apotek fordelt på seks adresser. 

”Med rotation sikrer vi, at der ikke er nogen, der står alene hele 
tiden. På den måde sikrer vi også, at medarbejderne er inde over 
mange forskellige opgaver på flere enheder. På den måde bliver 
vi mindre sårbare og mere fleksible. De fleste af medarbejder-
ne er glade for den variation, der ligger i ikke at være det samme 
sted hver dag,” fortæller Tine Klingsten.

Det gælder også for Malene Eilenberg.  

F R E D E R I C I A  K R O N E  A P O T E K    
M I D D E L FA R T  A P O T E K

KOLLEGAHJÆLP. Der er altid en farmaceut 
inden for rækkevidde, selv om farmakonomerne 
er alene på arbejde. På Fredericia Krone Apotek 
gør de en indsats for at få en kultur, der gør, at 
man kan ringe om alt. Intet er for småt.

FAKTA!
På seks år er antallet 
af apoteker i Danmark 
steget fra 312 til 521.
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”Jeg kan godt lide afvekslingen. Da jeg var elev, var jeg på et 
apotek uden filialer. Det er helt anderledes at komme ind på 
den samme arbejdsplads hver dag og være sammen med de 
samme mennesker. Begge ting kan noget,” siger farmakono-
men.

Intet er for småt
En af de største udfordringer ved at være alene er, at man ikke 
har en farmaceut eller en anden kollega ved hånden, hvis man 
har et spørgsmål eller noget, man gerne vil vende. Men kolle-
gaerne er ikke længere end en telefonopringning væk:

”Vi lægger meget vægt på at få skabt en kultur, hvor man rin-
ger til en farmaceut, så snart man er i tvivl om noget. Det er 
forudsætningen for, at det kan fungere at have medarbejderne 
spredt ud på mange enheder,” siger Tine Klingsten.

Det kan Line Jørgensen, der er farmakonom på apoteket, godt 
genkende. Som filialansvarlig på filialen på Nymarksvej står 
hun ofte alene.

”Vi ringer med stort og småt, om det er en recept eller et 
spørgsmål til en creme. Det første jeg gør, når jeg møder om 
morgenen, er at åbne Staff, så jeg har et overblik over, hvem 
der er på arbejde på de andre filialer. Så er jeg forberedt på, 
hvem jeg ringer til, når spørgsmålene opstår. Der er aldrig no-
get, der er for småt til at ringe til en farmaceut om,” siger Line 
Jørgensen. 

Medicinsamtaler online
En anden udfordring, når man er ene farmakonom på filialen, 
er medicin- og compliancesamtalerne. Kunder, der er i mål-
gruppen, må henvises til de andre filialer. Og det går som regel 

FÆLLESSKAB. For apoteker Tine Klingsten Nielsen er det vigtigt, at der er et godt 
fællesskab på tværs af alle hendes seks apoteksenheder. Det sikrer hun blandt andet 
med rotation, så alle arbejder sammen på kryds og tværs. Og så har apoteket en fælles 
Facebook-gruppe, hvor medarbejderne kan kommunikere både fagligt og socialt. 
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fint, fortæller Malene Eilenberg.
”Når der kommer en kunde, som starter op på noget medi-

cin, henviser vi til, at man kan tage hen på Kronen (hovedapo-
teket, red.) og få en medicinsamtale. Det er folk som regel åbne 
over for. Måske fordi vi ligger relativt tæt på,” siger Malene Ei-
lenberg.

Apoteket er dog også på trapperne med et nyt tiltag, der skal 
gøre det muligt at få en medicinsamtale på de små enheder, 
selv om der ikke er en farmaceut fysisk til stede: den digitale 
medicinsamtale.

 ”Vi skal i gang med online medicinsamtaler. Og det tror jeg 
faktisk, at mange kunder vil tage godt imod. Manges holdning 
har flyttet sig under corona, hvor man har vænnet sig til, at me-
get foregår på en skærm. Så jeg tror, mange vil opfatte det som 
naturligt,” siger Malene Eilenberg.

Idéer cirkler rundt
Klokken er blevet lidt over 11 på apoteket på Nymarksvej, og 
ind ad døren kommer Pia Lund Kristoffersen, service- og logi-
stikansvarlig, i høj fart. Hun smider jakken og cykelhjelmen og 
går straks i gang med at sætte de varer på plads, som Malene 
Eilenberg ikke har nået. 

Pia Lund Kristoffersen er rundt på de fleste af enhederne i 
Fredericia hver dag. Her holder hun styr på varerne og giver en 
hånd med det praktiske, hvor der er brug for det.

”Vi hjælper hinanden,” siger hun, mens hun lægger paknin-

ger på plads i apotekets Fama. Hun lægger dem ned i skuffer-
ne efter et bestemt system, som de netop har indført på alle de 
enheder, hvor der ikke er robot. Indtil for nylig har pakninger-
ne været lagt ned på forskellige måder, og det har skabt rod og 
forvirring og gjort det svært at finde det, man skulle bruge. 

”Når medarbejderne roterer på tværs af mange enheder, er vi 
nødt til at gøre tingene på samme måde alle steder, hvis hver-
dagen skal fungere. Hvis de er gode til noget på en af enheder-
ne, får vi det bredt ud til alle,” siger Tine Klingsten Nielsen.

Og det er da netop også her, hun ser den helt store fordel i at 
have et apotek, der er spredt ud på mange adresser.

”Det er klart, at der er udfordringer, men det styrker også fag-
ligheden og giver noget dynamik. Vi går aldrig i stå, fordi de 
gode ideer cirkulerer rundt på tværs af enhederne og medar-
bejderne,” siger Tine Klingsten Nielsen.

På Nymarksvej kan Malene Eilenberg nu gå til frokost. Hen-
des kollega Malene Rose er netop kommet på cykel fra filialen 
i Fredericia Sundhedshus. Det er her, Fredericia Krone Apotek 
har sin forsendelse, og her har hun brugt formiddagen. Nu kan 
hun afløse Malene Eilenberg, der efter at have været alene hele 
formiddagen nu kan nyde sin frokost uden forstyrrelser. 

Hun er glad for den omskiftelige hverdag med sine kollegaer, 
som hun arbejder sammen med på kryds og tværs. 

”Det er selvfølgelig anderledes, når man roterer, men jeg fø-
ler stadig, at jeg er en del af et fællesskab med kollegaerne,” si-
ger hun. 

FREDERICIA KRONE APOTEK + 
MIDDELFART APOTEK

Apoteker: Tine Klingsten 
Nielsen fik bevillingen til at drive 
Middelfart Apotek i 2012 og 
Fredericia Krone Apotek i 2016.

Antal enheder:  
Seks i alt inkl. hovedapotekerne.  

Ansatte:
6 farmaceuter, 
20 farmakonomer 
I alt 40 medarbejdere. 

Ledelsesteam består af apo-
teker Tine Kligsten Nielsen og 
hovedparten af farmaceuterne. 
Der er to souschefer.

TENDENS. Filialen på Nymarksvej i Fredericia er for nylig flyttet fra Fredericia centrum ud i det 
lille center i byens udkant. Det er apoteket ikke alene om. I disse år flytter mange apoteker fra 
gågader og bymidter til supermarkeder og indkøbscentre.
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Sådan får Fredericia Krone Apotek og Middelfart 
Apotek de seks enheder til at fungere på tværs:

Rotation: Medarbejderne roterer på kryds og 
tværs mellem flere enheder. Det sikrer vidende-
ling, variation og mindsker sårbarheden. 

Ensretning af processer: Ensretning af processer 
og systemer er afgørende for at det kan fungere, 
når medarbejderne roterer. Den nylige certifice-
ring har bidraget dertil. De gode idéer får lov at 
cirkulere på tværs.

Morgenmøder hver for sig: Apotekets medar-
bejdere står selv for indholdet på de morgenmø-
der, der afholdes hver 14. dag. Et morgenmøde 
bliver optaget og kan derefter ses af medarbej-
derne, når det passer. På den måde undgår man, 
at medarbejdere går glip af morgenmøder, fordi 
de holder fri, er syge eller andet. Alle har samme 
viden.

Kultur: Der lægges vægt på en fælles kultur på 
tværs af enheder. Det sikres via fælles værdier, 
som ledelsen har stort fokus på at italesætte. 
Et led i den kultur er, at man altid kan ringe med 
faglige spørgsmål til farmaceuterne, når man 
bemander en enhed, hvor der ikke er farmaceuter 
til stede. 

Kommunikation: Apoteket har et intranet, hvor 
kommunikationen ud til alle medarbejdere og en-
heder foregår. Desuden har man en fælles lukket 
Facebook-gruppe. Her deler medarbejderne op-
levelser fra hverdagen i ord og billeder og ønsker 
kollegaen tillykke med fødselsdagen eller siger 
god weekend. Det er med til at skabe fællesskab, 
selv om man ikke er sammen fysisk. 

Vidste du at Danmarks Apotekerforenings 
Jubilæumsfond ejer tre ejendomme på 
Frederiksberg?
 
Du kan blive skrevet op på ventelisten. Det 
koster 500 kr. pr. år.
 
Gå ind på medlemsnettet under Medlems-
tilbud og udfyld formularen.
 
Hvis du ikke har adgang til medlemsnettet, 
kan du sende en mail til 

apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk 

Du skal skrive Jubilæumsfondens venteliste 
i emnefeltet.

Jubilæumsfondens  
lejligheder

Fredericia Krone Apotek 
Fredericia Krone Apotek – Sundhedshus
Fredericia Krone Apotek – Nymarksvej    

Haderslev Krone Apotek

Strib Apotek 
Middelfart Apotek 

Apotek på mange enheder


