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R E P O R TA G E

 > Tre medlemmer var i år på valg til bestyrelsen 
Valg til bestyrelsen

Tre kandidater 
til tre 
suppleantpladser 
i bestyrelsen

Tue Askaa, 
København Østerbro 
Apotek og København 
Øresunds Apotek

Thomas Croft Buck, 
Vejle St. Thomas 
Apotek 
og Børkop Apotek

Trine Frost Hansen, 
Nykøbing Apotek og 
Holbæk Elefant Apotek

Rækkefølgen af de tre 
suppleanter er afgjort af 
urafstemningen.

Gitte Halberg Andersen, Rødding Apotek

Mads Haaning Andersen, Sorø Apotek

Ute Pørksen, Ballerup Apotek

”Vi har en fantastisk sektor. Vi har et kæmpe 
meningsfyldt arbejde hver evig eneste dag. 
Vi kan gøre, og gør en forskel for Danmarks 
befolkning.”

”Der er ingen tvivl hos mig om, at vi kan blive 
en væsentlig spiller i det nære sundhedsvæ-
sen. Vi har så ekstremt meget at byde på i 
fællesskab, og vi kan, som nogle af de få, rent 

faktisk lave forebyggelse på sundhedsområ-
det. Problemet er bare, at det ved kommuner 
og regioner måske godt, men de ved ikke, 
hvordan de skal bruge os. Og det er det, vi skal 
arbejde med – efter min mening – fremover. Og 
heldigvis noget som har en central rolle i vores 
nye strategi.”

”Jeg stiller op til endnu en periode i bestyrelsen, 
fordi jeg fortsat gerne vil være med til at påvirke 
vores sektors udvikling i det, man vel godt kan 
karakterisere som en hastigt foranderlig verden. 
Det stiller krav til en bestyrelse i forhold til foran-
dringsparathed.”

”Vores fælles vaccinationsselskab er et 'best 
practice'-eksempel på et initiativ, der samler os. 
Der er tre ting, som kendetegner det: 

1. det er borgernes behov
2.  det er implementerbart på vores apoteker
3. der er en holdbar økonomisk model

Vores læring må være, at de tre elementer skal 
være til stede, hvis vi vil have succes med fælles 
initiativer.”

”Jeg gik til valg på 3 ting:”  

”Indflydelse på generationsskifte: Vi brænder 
alle for vores apotek. Vi har lavet nye filialer og 
investeret i ny teknologi. Det er vores livsværk. 
Og så lige pludselig bliver man sat på et side-
spor […] Som minimum må vi derfor kræve, at en 
ny apoteker må overtage alt, der bliver opslået 
[…]”

”Vores fællesskab: […] Nogle hælder mere til 
købmandskab, andre til faglighed. Jeg mener, vi 
skal begge dele […] Kunderne skal kunne forven-
te den samme høje standard alle steder […]”

”Kunderne tættere på apoteket: Influenzavacci-
nationer, antistof- og antigentest. Det er efter-
tragtede ydelser […] Medicinsamtaler og TPI er 
også med til at holde på kunderne […] Derfor vil 
jeg arbejde for, at vi får udviklet et værktøj, som 
er nemt at anvende i hverdagen.”



Lad køresygen blive 
hjemme og nyd rejsen
Både køresyge og søsyge skyldes en konflikt i hjernen, når synsindtryk er i  
modstrid med det du føler eller oplever. Hjernen har svært ved at tolke signalerne, 
når vi oplever gyngende, svajende eller kraftige bevægelser via balanceorganet 
i øret, samtidig med at signalerne fra øjnene fortæller noget andet.

Tabletten mod køresyge og søsyge 
Postafen indeholder antihistaminet meclozin, der gør at man 
bliver mindre følsom over for bevægelsesforandringer.  
Balanceorganets signaler dæmpes, og dermed  
mindskes risikoen for at man bliver utilpas og  
kaster op. Læs mere information på postafen.dk

Postafen® 25 mg tabletter (meclozinhydrochlorid) Indikationer: Allergiske sygdomme, især urticaria, høfeber og allergisk rhinit. Transportsyge. Læs indlægssedlen  
grundigt inden brug. Dosering: Allergiske sygdomme: Voksne og unge over 12 år: 25–50 mg 1–2 gange daglig. Transportsyge: Voksne og unge over 12 år: 25–50 mg 1–2 
timer før afrejse. Søvnløshed: Voksne: 25–50 mg til natten. Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. Kontraindikationer: Søvnapnø,Overfølsomhed over 
for det aktive stof eller flere af hjælpestofferne eller piperazinderivater. Patienter med leverinsufficiens. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis 
du har forhøjet tryk i øjet, hvis du lider af vandladningsbesvær på grund af forstørret prostata eller forsnævring af blærehalsen, pylerostenose, nedsat bevægelighed af tarmen, 
myasthenia gravis, demens, hvis du er ældre, hvis du har vejrtrækningsbesvær eller har tendens til kramper. Trafik- og arbejdssikkerhed: Postafen kan især ved starten af 
behandlingen og ved øgning af dosis, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad. Bivirkninger: Mere end 10 % af de behandlede patienter 
kan forvente at få bivirkninger. De almindeligste bivirkninger er døsighed og sedation. Pakninger: 10, 20, og 100 tabletter. Dette er uddrag fra produktresume dateret  
9 december 2019, www.produktresume.dk. CampusPharma AB www.campuspharma.se. 

Receptfri tablet mod køresyge
Postafen
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