
SÅDAN FÅR NYE APOTEKERE 
GANG I MEDICINSAMTALERNE
11 

FOKUS APOTEKET SKAL 
OPSPORE 
OSTEOPOROSE
SIDE 20 
 
APOTEKSPORTRÆT
Reportage fra et 
apotek, der laver 
skræddersyet 
medicin
SIDE 24

2
0
2
1#07

Trine Frost, ny apoteker, 
Holbæk Elefant Apotek

Rie Pedersen, souschef,
Holbæk Elefant Apotek



Det hjælper dem til at få gode medicinvaner.
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medicin- eller compliancesamtale på apoteket?
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Jeg har gjort det klart over for 
farmaceuterne, at hvis de skal tjene 
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de lave medicin- og compliancesamtaler. 
Det er en vigtig ydelse på apoteket
Bilal Marashdeh, apoteker 
Frederiksberg Godthåb Apotek 
og Vaisenhus Apotek

24 STERILT. Kom med helt ind 
i den sterile produktion, når 
der laves lægemidler til de 
få på Glostrup Apoteks 
magistrelle produktion. 
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EFTERÅRET KOMMER til at stå i det 
nære sundhedsvæsens tegn. Rege-
ringen barsler med en længe ventet 
sundhedsaftale senere på året, og de 
centrale aktører på sundhedsområ-
det spiller sig lige nu på banen med 
deres visioner og idéer til, hvordan 
det borgernære sundhedsvæsen kan 
styrkes. 

Regeringen, Danske Regioner og KL 
er kommet med et fælles bud på en 
struktur med sundhedsklynger, og 
Danske Regioner har desuden præ-
senteret 17 forslag, der skal bane vej 
til bedre forsyningssikkerhed og øget 
kvalitet i lægemiddelbehandlingen. 

Målet er de fleste enige om: Sund-
hedsvæsenet skal tættere på borger-
ne, og overgangene, når en borger skifter fra en sektor til en an-
den, skal styrkes. Den vision deler vi i Apotekerforeningen, og 
vi kan også bidrage til løsningen. Apotekernes medicinfaglig-
hed og brede borgerkontakt gør os til en oplagt samarbejds-
partner for regionerne, når medicinsikkerheden skal styrkes 
ude hos borgerne.

Hidtil har vores organisering været en barriere for bredere 
mere forpligtende samarbejder. Det har været uklart for regio-
nerne, hvem apotekerne har talt på vegne af, når vi har været 
i dialog. Sådan bliver det ikke fremover. I starten af juni stem-
te et stort flertal af Apotekerforeningens medlemmer for en 
ny kredsstruktur, og vi går snart fra at være organiseret i otte til 
fem kredse, der matcher regionsinddelingen. 

Det betyder ikke i sig selv flere sundhedsopgaver til apote-
kerne. Men fundamentet for en stærkere regional repræsenta-

tion er støbt. Og det er vigtigt netop 
nu, hvor stadig flere sundhedsopga-
ver ruller fra hospitalerne ud i det 
borgernære sundhedsvæsen, som 
apotekerne er en del af.

Først venter den formelle del af 
den proces, der skal resultere i en 
ny kredsinddeling. Men så snart de 
nye kredsbestyrelser er på plads, 
kan der tages hul på arbejdet lokalt.   

Et oplagt sted at starte er i de nye 
regionsråd og sundhedsudvalg, der 
nedsættes i foråret næste år, når de 
nye regionsråd har konstitueret sig 
efter regionsrådsvalgene i novem-
ber. Her vælges de politikere, der 
kommer til at stå i spidsen for ud-
viklingen af sundhedsvæsenet i de 

næste fire år. De bliver centrale partnere, hvis apotekerne skal 
have en endnu stærkere rolle i at skabe tryghed og sikkerhed 
om borgernes medicin lokalt. En oplagt første opgave for de 
nyvalgte kredsbestyrelser bliver at hilse på regionspolitikerne, 
hvoraf mange vil være nye på posterne. 

Her skal vi fortælle, hvordan apotekerne bidrager til at løfte 
vaccinationsindsatsen, hjælper kronikere til at tage deres me-
dicin rigtigt, underviser medarbejdere i hjemmeplejen og på 
bosteder i medicinhåndtering. For blot at nævne et par eksem-
pler. Og vi kan gå i dialog om, hvordan de gode erfaringer kan 
bredes ud og komme mange flere medicinbrugere til gode. 

Med de fem nye regionskredse har vi fundamentet. Nu skal vi 
sammen bygge videre på det, så vi kan bistå regioner og kom-
muner i løsningen af endnu flere af de mange vigtige opgaver, 
der fremover skal løses i det nære sundhedsvæsen.  

Klar til næste skridt

Med nye regionale 
apotekerkredse er 

grunden lagt for et udvidet 
samarbejde 

med regionerne.

Jesper Gulev Larsen, 
formand for 

Danmarks Apotekerforening
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TOP 3
Top 3 mest besøgte 
sider på apoteket.dk

1. Antistoftest
2. Find apotek
3. Let smerten

Mest læste  
nyhed på  

medlemsnettet!
Nyheden om test af solprodukter 
2021 og om, hvordan apoteket kan 

bruge testen til at rådgive ud fra 
kundernes behov, var den mest 
læste i juni. I alt har der været 

505 

unikke 
sidevisninger af nyheden.

Apoteker: 
Færdigvaccinerede 
skal stadig bruge mundbind

Selvom man er færdigvaccineret mod 
COVID-19, er man ikke fritaget fra at bære 
mundbind eller visir på offentlige steder, 
hvor der er krav om det. En del af lan-
dets apoteker oplever alligevel borgere, 
der kommer ind på apoteket uden mund-
bind eller visir og siger, at det behøver de 
ikke, da de er færdigvaccinerede.
Men det er en misforståelse, påpeger sund-
hedsfaglig chefkonsulent Helle Jacobs-
gaard fra Danmarks Apotekerforening

Nordjyske Stiftstidende, 4. juni 2021

Opfordrer til 
debat for at øge 
medicinsikker-
heden
På Twitter bakker 
Apotekerforeningen op 
om regeringens forslag 
til en ny sundhedsaftale 
og opfordrer til videre 
debat om bedre koor-
dinering mellem læger, 
kommuner og apoteker 
for at øge medicinsik-
kerheden.

Apotekere er vigtige spillere i det nære 
sundhedsvæsen, hvor deres viden om 

medicinsikkerhed, rådgivning og digitale 
arbejde er afgørende for syge borgere og 
deres pårørende. Derfor skal apotekerne 

også tænkes ind i sundhedsklyngerne
Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening 

i debatindlæg bragt i Altinget den 23. juni 2021

5014
Facebook-brugere så 

opslaget på Apoteket.dks 
Facebook-side om forsk-
ning på apotekerne. Den 

fik desuden over 100 ”synes 
godt om”-tilkendegivelser. 
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En ny hjemmeside skaber overblik over højfrekvente 
produkter i restordre. Ambitionen er at lette håndteringen 

af restordrer for alle berørte.

Lægemidler i restordre er til gene for 
både borgere, læger og apoteker. Nu vil 
en ny hjemmeside afhjælpe problemer-
ne ved at give et overblik over højfre-
kvente restordrer eller restordrer, der på 
anden måde udgør en særlig klinisk ud-
fordring. 

Apoteker og læger kan bruge hjemme-
siden til at agere over for borgerne i rest-
ordresituationer. Det kan spare tid og 
besvær, når produkter skal eftersøges, 
alternativer findes og recepter fornys. 
Det siger professor på Syddansk Univer-
sitet Anton Pottegård, som er en af initi-
ativtagerne bag Restordre.dk.

”Vi kan ikke få restordre til at gå væk. 
Det er der heldigvis andre, der arbejder 
på. Men vi kan lette en god del af hånd-
teringen ude i frontlinjen ved at skabe 
transparens,” siger Anton Pottegård.

Listen er kort
Listen på hjemmesiden indeholder ty-
pisk under ti lægemidler, og det er, iføl-
ge Anton Pottegård, helt afgørende, at 

den er kort. 
”Hvis sådan en liste skal have vær-

di, skal den fremfor alt være overskue-
lig. Man skal hurtigt og nemt kunne få et 
overblik over de restordrer, som aktuelt 
skaber kliniske udfordringer,” siger han.

For at sikre at det kun er de restor-
drer, der faktisk skaber udfordringer, 
som kommer med på listen, har de væ-
ret igennem en individuel vurdering af 
en medarbejder på København Sønder-
bro Apotek og en klinisk farmakolog fra 
Odense Universitetshospital. Apoteket 
har været med i udviklingen af den nye 
hjemmeside.  

Informationerne på Restordre.dk er 
baseret på data fra grossister og apote-
kernes lagre. Restordre.dk er udviklet 
og drevet af Afdeling for Klinisk Farma-
kologi, Farmaci og Miljømedicin på Syd-
dansk Universitet, Afdeling for Klinisk 
Biokemi og Farmakologi, Odense Uni-
versitetshospital og København Sønder-
bro Apotek. 

Mere 
Medisund 
Fornuft

Ny hjemmeside hjælper 
ved restordrer

Der er atter kommet fokus på 
børns og unges forbrug af medicin. 
Derfor relancerer Apotekerforenin-
gen kampagnen ’Medisund 
Fornuft. Gode medicin-
vaner for skolebørn’, 
som kørte i 2018. 
Hjemmesiden 
www.medicinsund-
fornuft.dk er blevet 
opdateret, og den 
bliver markedsført 
over for folkeskoler-
ne op til skoleårets 
start. 

Hjemmesiden 
indeholder grydeklart undervis-
ningsmateriale til børn på 5. eller 
6. klassetrin og kan indgå i den 
obligatoriske undervisning i sund-
hedsadfærd. Udgangspunktet er, at 
gode medicinvaner skal grundlæg-
ges i barndommen, og i forløbet 
lærer børnene at forstå, hvordan 
medicin virker. Målet er at give dem 
alternative strategier til, hvordan 
de kan håndtere hverdagssituatio-
ner som for eksempel hovedpine og 
mavepine. 

Der er ikke længere i kampag-
nematerialet en henvis-
ning til, at det lokale 
apotek kan tilbyde at 
undervise i emnet 
– men skolerne er 
selvfølgelig vel-
komne til at spørge 
apoteket.
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Hvori består udfordringerne 
med medicinsikkerheden på 
de kommunale institutioner, 
og hvordan kan apoteksfar-
makonomer bidrage til at øge 
patientsikkerheden i kommu-
nerne? Det skal et nyt projekt, 
der er sat i gang i regi af Phar-
makon, nu belyse.

Projektet skal blandt andet 
via interviews med chefer og 
medarbejdere i ti kommuner 
kaste lys over kommunernes 

udfordringer på medicinom-
rådet.

Apotekerforeningen og Far-
makonomforeningen er begge 
involveret i projektet, der skal 
bidrage med vigtig viden, 
som kan bruges til at styrke 
medicinsikkerheden i landets 
kommuner via apotekets fagli-
ge ressourcer.

Resultatet af undersøgel-
sen forventes klar i starten af 
næste år.

Livseliksirer lyder måske som noget fra et eventyr, 
men i årtierne omkring år 1900 var det muligt at 
købe sig til livet gennem avisannoncer. En uhellig 
alliance mellem den gryende reklameindustri 
og tidens enorme fremskridt inden for lægevi-
denskaben førte til, at et hav af vidundermidler 
oversvømmede markedet. Det ene middel mere 
fantastisk end det andet. 

Medicinens indhold var som regel hemmelig, 
og man henviste i stedet til ”fortidens støvede 
skrifter”, moderne ”eksperimenter”, droger fra 
eksotiske egne og endda overnaturlige kræfter – 
eller en kombination af det hele. 

Resultaterne var 
utrolige. Man kunne 
kurere alt fra syfilis 
og hovedpine til 
”kvindelige frustra-
tioner” og sågar en 
pludselig indtruffen 
død. Kvaksalveriet 
var i bedste fald 
harmløs udnyttelse 
af syge og bekym-
rede mennesker, og 
i værste fald afhæn-
gighedsskabende 
eller direkte farlig 
profitmaksimering. 
Eksempelvis kostede Dr. Kidds mirakelkur det, der 
i dag svarer til 3.500 kroner. 

De fleste mirakelkure indeholdt kosttilskud eller 
virkningsløse fyldemidler og til tider også rusmid-
ler, som opium eller alkohol, for at give indtrykket 
af en positiv virkning. I slemme tilfælde var der til-
sat giftstoffer såsom stryknin, radium eller bly. Den 
såkaldte livseliksir endte således i nogle tilfælde 
med at koste børn såvel som voksne netop det, 
som den skulle forlænge: livet. 

Det førte blandt andet til, at det med apoteker-
loven i 1913 overfor almenheden blev forbudt at 
reklamere for medicin og midler, der blev angivet 
som helbredende, desinficerende, eller virksomme 
mod sygdomme. 

DENGANG
  

… livet kostede 
to ugers løn

Ordningen, hvor sælgere af Hus Forbi 
har kunnet hente gratis receptmedicin 
på apoteket til sig selv og deres kæ-
ledyr, er endnu engang forlænget. Initia-
tivet, der blev lanceret under den første 
nedlukning i foråret sidste år, var 
oprindelig finansieret af donationer. 
Nu er brugerne dog blevet så glade 
for ordningen, at de har besluttet, at 
medicinhjælp skal være en fast del af den hjælp, de får 
som sælgere af Hus Forbi-avisen.

Hus Forbi fortæller, at medicinordningen har fået flere til at melde sig 
som sælgere, og at det gør positivt indtryk på dem, der køber avisen, at 
sælgerne på den måde hjælper hinanden med medicinudgifter.

Nyt projekt:

Styrket medicinsikkerhed 
i kommunerne

Hus Forbi-aftale forlænget
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Til efteråret starter 
afprøvningen af en ny 
uddannelse i mentalisering 
på apotek. Kurset skal 
styrke apoteksansattes 
evne til patientcentreret 
kommunikation. Der er 
endnu ledige pladser.

Hvordan kan mentalisering gøre 
medarbejderne på apoteket endnu 

bedre til at aflæse kundens behov og til-
passe rådgivningen til den enkelte? Det 
undersøges på en ny uddannelse i men-
talisering, som skal afprøves på 30 apo-
teksansatte farmaceuter og farmakono-
mer i efteråret.

Mentalisering bliver allerede brugt af 
andre sundhedsprofessionelle, blandt 
andet læger, til at opnå en tættere relati-
on til patienten. Nu skal metoden bringes 
ind på apoteket for at styrke kvaliteten af 
den sundhedsfaglige rådgivning, fortæl-
ler udviklingschef på Pharmakon, Cha-
lotte Rossing. 

”Mentalisering er en humanistisk meto-
de, der hjælper apoteksansatte til at blive 
professionelle i mødet med kunderne på 
samme måde, som de er professionelle 
på lægemiddelfagligheden. Rådgivningen 
på apoteket har to ben – det naturviden-
skabelige og det humanistiske. Vi er rigtig 
gode til det med lægemidlerne, og vi har 
også i mange år talt om, at det er vigtigt at 

rådgive med udgangspunkt i den enkel-
te kunde. Men hvordan gør man egent-
lig det? Det giver mentalisering konkrete 
redskaber til,” siger Charlotte Rossing.

Uddannelsen skal udbredes
Når uddannelsen er færdigudviklet, er 
det planen, at den skal udbydes som ef-
teruddannelse til medarbejderne på apo-
teket. På sigt er det også tanken, at meto-
den skal indarbejdes på uddannelserne 
til farmaceut og farmakonom. Og det ser 
sundhedsfaglig direktør i Apotekerfor-
eningen, Birthe Søndergaard, meget po-
sitivt på.  

”Det er helt afgørende for apoteket nu 
og i fremtiden, at den faglige rådgivning 
er af højeste kvalitet. Derfor er vi også 
meget positive over for den nye uddan-
nelse, som vi håber kan udbredes efter-
følgende og derigennem være med til at 
øge kvaliteten af rådgivningen,” siger Bir-
the Søndergaard.

Apotekerforeningen er involveret i pro-
jektet i kraft af sin deltagelse i Forsk-
ningsnetværket for Apotekspraksis, hvor 
projektet om kommunikation på apotek 
har levet i flere år. 

Uddannelsen er udviklet i samarbej-
de med sprogpsykologer fra Københavns 
Universitet, apotekspraksisforskere fra 
Pharmakon, patientrepræsentanter fra 
Patient in Focus og apoteksansatte fra 
udvalgte apoteker. Den er finansieret af 
EU-midler. 

Uddannelsen skal sideløbende afprøves 
på 30 apoteksansatte i Holland i 2021.  

Ny uddannelse om mentalisering på apotek

Om uddannelsen 
i mentalisering

Uddannelsen består af seks 
moduler fordelt over fire måne-
der. Modulerne er en blanding af 
onlineundervisning og undervis-
ning med fysisk fremmøde. 

Et apotek skal tilmelde minimum 
1 farmaceut og 1 farmakonom for 
at kunne deltage, og der vil være 
træning og dialog undervejs i 
forløbet. 

Uddannelsen starter ultimo 
september og afholdes i trekants-
området. Forløbet afsluttes med 
en opgave. 

Tidsramme for deltagelse i 
undervisningen, forberedelse 
samt hjemmearbejde mellem 
modulerne er vurderet til 70 timer 
pr. deltager. 

Det er gratis at deltage i uddan-
nelsen, og apoteket vil modtage 
et honorar til dækning af rejseud-
gifter og tid, der skal bruges til 
indsamling af dokumentation 
i forbindelse med deltagelse i 
projektet. 

Tilmelding til uddannelsen sker 
via udviklingskonsulent på Phar-
makon, Gitte Reventlov Husted 
på grh@pharmakon.dk. 

Det er helt afgørende for apoteket nu og 
i fremtiden, at den faglige rådgivning er 
af højeste kvalitet. Derfor er vi også me-
get positive over for den nye uddannelse
Birthe Søndergaard,
sundhedsfaglig direktør i Apotekerforeningen
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Dit apotek
– lige ved hånden

Godt vi har apoteket

Bruger du receptpligtig medicin?

Med den nye app ”apoteket” kan du:

• Få adgang til at forny dine recepter

• Bestille din medicin hjem til dig

• Få hjælp til at huske din medicin i dagligdagen

• Se lagerstatus for din medicin på nærmeste apotek

Download ”apoteket” i dag 
eller læs mere på apoteket.dk/app



Når apotekeren 
går forrest, 

kommer der gang i  
medicinsamtalerne

Medicinsamtalerne er en vigtig ydelse på apoteket. Her får borgerne vigtig rådgivning
 om deres medicin, og ydelsen er i øvrigt lovpligtig for apoteket at tilbyde.

Farmaci har talt med tre apotekere, der for nylig har overtaget eller oprettet nye apoteksenheder. 
De har alle tre haft en klar ambition om at give medicin- og compliancesamtalerne et løft – til glæde 

for borgerne, medarbejderne og bundlinjen. 

Nogen apotekere går forrest og tager selv medicinsamtalerne, mens andre uddelegerer det til 
apotekets øvrige farmaceuter og bidrager med målsætning og motivation. Fælles for dem er, at de 

som nyudnævnte apotekere har gjort medicinsamtalerne til et strategisk fokusområde. Og at de 
sammen med dygtige medarbejdere har givet ydelserne et markant løft.

Mød apotekerne og deres medarbejdere på de kommende sider.

AF: TRINE GANER
FOTO: MAGNUS KLITTEN
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M
edicin- og complian-
cesamtaler var ikke 
noget, man tilbød 
kunderne på apote-
kerne Godthåb og 
Vaisenhus, da Bilal 

Marashdeh overtog de to bevillinger i hen-
holdsvis 2019 og 2020. Han samlede sine 
farmaceuter til møde med et klart budskab: 
vi skal i gang.

”Farmaceuterne har en lang universitets-
uddannelse. Jeg har gjort klart over for dem, 
at hvis de skal være med til at tjene de-
res løn hjem som farmaceuter på apoteket, 
skal de lave medicin- og compliancesamta-
ler. Det er en vigtig ydelse på apoteket, og 
der er afsat penge til opgaven fra myndig-
hedernes side,” siger Bilal Marashdeh.

I hans øjne er samtalerne en vigtig del af 
farmaceutens rolle.

”Farmakonomerne er så dygtige i dag. 
Derfor bør farmaceuterne udnytte deres 
særlige kompetencer til den udvidede råd-
givning, og de her samtaler bliver en del af 
farmaceuternes rolle og eksistensberetti-
gelse på apotek. Det er her, at de virkelig 
kan og skal bruge deres faglighed,” siger Bi-
lal Marashdeh. 

For Khoa Vuong, der er farmaceut på 

Vaisenhus Apotek, har det taget tid at finde 
ud af, hvordan han griber visitationen an. I 
starten gik han slavisk frem efter manualen, 
men det var ikke den rette metode, fandt 
han ud af. 

”I starten fulgte jeg skemaet. Det blev aka-
vet, og kunderne takkede for det meste nej, 
når jeg foreslog en medicin- eller en com-
pliancesamtale. Folk forstår ikke begreber 
som medicinoversigt og medicinsamtale. 
Det bliver en mur, som stopper for videre 
samtale,” har Khoa Vuong erfaret. 

Ind ad bagdøren
Nu indleder han i stedet med at spørge ind 
til kundens medicinbrug.

”Jeg har fundet ud af, at jeg skal gå ind ad 
bagdøren i stedet for ind ad fordøren. Jeg 
begynder med at spørge ind til deres me-
dicinbrug og etablerer ad den vej tillid. På 
den måde finder jeg også ud af, om der er 
basis for en compliancesamtale. Når der er 
etableret tillid, virker det naturligt at bede 
om samtykke til at gå ind og se medici-
noversigten, og så er vi i gang”, siger Khoa 
Vuong.

Og kunderne reagerer positivt, har han 
fundet ud af.

”De oplever, at de får en god service. Det 

Medicinsamtalerne 
kan ses på bundlinjen 

Medicinsamtaler hjælper borgerne, og de er et vigtigt ben i 
apotekets indtjening. Det mener apoteker Bilal Marashdeh, 
der fik farmaceuterne i gang med at lave medicin- og 
compliancesamtaler, da han overtog Vaisenhus Apotek og 
Apoteket Godthåb.

F O K U S

VAISENHUS APOTEK OG 
APOTEKET GODTHÅB
Apoteker   Bilal Marashdeh, 
overtog apotekerne i hhv. 
 januar 2019 og maj 2020

Farmaceut   Khoa Vuong, 
Vaisenhus Apotek

Kunderne 
oplever, at 
de får en god 
service. Det 
er jo en form 
for udvidet 
rådgivning, 
hvor man går 
i dybden. De 
føler sig mødt
Khoa Vuong, 
farmaceut, 
Vaisenhus Apotek
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er jo en form for udvidet rådgivning, hvor 
man går i dybden. De føler sig mødt. Jeg bli-
ver glad, når jeg kan hjælpe kunderne med 
at tage deres medicin rigtigt,” siger Khoa 
Vuong.

Først og fremmest er det dog Bilal Ma-
rashdehs tydelige krav og forventninger til 
farmaceuterne, der har fået Khoa Vuong 
og hans kollegaer i gang med medicin- og 
compliancesamtalerne. 

”Det starter hos apotekeren, og det har 
betydet meget, at Bilal har været så tydelig 

omkring, hvad han forventer. Og så er det 
vigtigt med hans anerkendelse, når vi lyk-
kes med vores mål,” siger Khoa Vuong. 

For at sikre, at medarbejderne holder 
fast, følger Bilal Marashdeh med og gør sta-
tus hver måned, når han ser på nøgletallene 
blandt andet via ”det blå ark”. 

”Jeg står jo ikke med en hammer, hvis de 
ikke har nået deres mål. Men farmaceuter-
ne skal have en forklaring, da følelsen af an-
svar er plantet. Anerkendelse og løbende 
opfølgning er vigtig,” slutter apotekeren.  

BUNDEN OPGAVE. Da Bilal Marash-
deh (tv) tiltrådte som apoteker satte 
han Khoa Vuong og hans farmaceut-
kollegaer på en opgave: I skal i gang 
med at lave medicinsamtaler. Det 
er lykkedes og er nu ved at blive en 
naturlig del af hverdagen.
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N
år apoteker Kenneth Lokind 
har farmaceuter til jobsamta-
le, får de det at vide med det 
samme: Hvis du skal være an-
sat her, skal du have lyst til at 
lave medicinsamtaler, for det 

er en vigtig opgave her hos os.
Det er to år siden, at han efter mange år i læge-

middelindustrien valgte at søge bevillingerne til 
at drive Valby Apotek og Stenløse Apotek. Og al-
lerede dengang vidste han, at medicinsamtaler 
var noget, han ville satse på. 

”Ved min ansøgning om apoteksbevilling til Læ-
gemiddelstyrelsen gjorde jeg det meget klart, at 
det var mit store indsatsområde på de bevillinger, 
jeg søgte. Som censor i farmakologi på jordemo-
derstudiet og censor på farmaceutuddannelser-
ne vidste jeg, at jeg havde det rette faglige niveau 
og brede kendskab til produkterne på apoteket. 
Det driver mig, at vi kan levere på flere niveau-
er. Vi skal ikke kun finde medicin frem men også 
tage en bred rådgivende snak med kunden,” siger 
Kenneth Lokind.

Mangler rådgivning om medicin
Sammen med sine medarbejdere er han lykke-
des med at få gang i medicinsamtalerne på hans 
nu fire apoteksenheder. En af medarbejderne, der 
har være ansvarlig for implementeringen af me-
dicin- og compliancesamtaler, er behandlerfar-
maceut på Valby, Ryparken og Stenløse Apotek, 
Sebastian Eggers-Lura.

Han har været ansat på apoteket i to år, og for 
ham er det en naturlig del af hverdagen at spot-
te borgere, der er i målgruppen for medicin- eller 
compliancesamtaler.

”Hos den praktiserende læge er der ikke altid 
tid til at tage en grundig samtale om medicinen. 
Det er naturligt nok, men konsekvensen er, at 
mange borgere går rundt og mangler rådgivning 
om deres medicin. Den kan de få på apoteket. Vi 

er sidste instans, før borgeren står derhjemme 
med deres medicin. Det giver så god mening, at vi 
tager den rolle,” siger Sebastian.

Han oplever, at mange kunder tager godt imod 
tilbuddet.

”Kunderne oplever, at vi faktisk vil dem noget. 
Og jeg synes ofte, at jeg fortæller dem noget vig-
tigt om deres medicin, som de ikke vidste i forve-
jen. På den måde begynder de at bruge apoteket 
som en del af sundhedsvæsenet”, siger Sebastian 
Eggers-Lura. 

Opfølgende samtale giver værdi
Særligt den opfølgende samtale, som er en del af 
ydelsen, oplever han giver værdi for borgerne.

”Ofte er anden samtale næsten vigtigere end 
den første. Her er borgeren kommet i gang med 
medicinen og får på den baggrund en masse 
spørgsmål,” siger Sebastian Eggers-Lura.

Det er interne konkurrencer, løbende fastlæg-
gelse af fælles og individuelle mål og belønninger 
i form af for eksempel smørrebrød, is eller kage 
til kaffen, der har sikret fremgangen. Men først og 
fremmest er det motiverende, at Kenneth Lokind 
agerer som en rigtig leder, går foran og selv laver 
medicinsamtaler, oplever Sebastian Eggers-Lura.

”Det smitter virkelig, når man står sammen 
med Kenneth i skranken, og man kan høre den 
måde, han taler med kunderne på. Det motive-
rer,” siger behandlerfarmaceuten. 

Kenneth Lokind oplever, at det især er om søn-
dagen, at kunderne har tid til medicinsamtaler. 
Der er mere ro på, oplever han. Han er bevidst 
om, at det er vigtigt, at han som leder går foran. 
Og holder fast.

”Jeg er bevidst om hele tiden at italesætte vig-
tigheden af medicinsamtalerne ved morgenbri-
efing, personalemøder og andre lejligheder. Vi 
holder kadencen oppe, og vi er ved at være nået 
dertil, at det er en naturlighed, at der er disse sam-
taler i løbet af en arbejdsdag,” siger apotekeren. 

Det driver 
mig, at vi kan 
levere på flere 
niveauer. Vi 
skal ikke kun 
finde medicin 
frem men også 
tage en bred 
rådgivende 
snak med 
kunden
Kenneth Lokind, 
apoteker

Kunderne oplever, at vi  faktisk  vil dem noget

Som ansat hos apoteker Kenneth Lokind har behandlerfarmaceut Sebastian 
Eggers-Lura været med til at løfte medicinsamtalerne. Det har været et 
vigtigt fokusområde for apotekeren, siden han tiltrådte for to år siden.

F O K U S
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Kunderne oplever, at vi  faktisk  vil dem noget

KØBENHAVN 
VALBY APOTEK, 
RYPARKEN APOTEK,  
STENLØSE APOTEK, 
ØLSTYKKE APOTEK

Apoteker   
Kenneth Lokind

Behandlerfarmaceut 
Sebastian Eggers-Lura

INSPIRATION. Det er inspirerende 
for Sebastian Eggers-Lura (på bille-
det), at apoteker Kenneth Lokind 
går forrest og selv tager mange 
medicinsamtaler.
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D
a Trine Frost over-
tog Holbæk Elefant 
Apotek i 2020 blev 
der stort set ikke 
gennemført medi-
cin- og compliance-

samtaler på apoteket. Det ville hun lave 
om på. Og det skulle ske med det sam-
me.

”Jeg gjorde det klart, da jeg tiltrådte, at 
medicin- og compliancesamtaler er fuld-
stændig lige så vigtige som det at yde al-
mindelig rådgivning. Det betyder også, 
at medarbejderne ikke skal kigge på, om 
der er kø, hvem der er til frokostpause, 
hvor mange der er syge, om solen skin-
ner, om nogen er til kaffe, eller om der 
er to farmaceuter. Mange sætter de her 
barrierer op, og så kommer man aldrig i 
mål,” siger Trine Frost. 

Hun satte to farmakonomer og to far-
maceuter sammen i en gruppe, som fik 
opgaven. De lagde ud med et kursus i 

Medicinsamtaler er lige så vigtige  som almindelig rådgivning 

På Holbæk Elefant Apotek 
kigger man ikke på, om 
der er kø, eller hvem 
der er til frokost. Når en 
kunde er i målgruppen 
for en medicin- eller 
compliancesamtale, skal 
de have tilbuddet. Trine 
Frost har sammen med 
medarbejderne siden 
årsskiftet fået gang i 
medicinsamtalerne på 
apoteket til glæde for 
kunder og medarbejdere.

F O K U S
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Medicinsamtaler er lige så vigtige  som almindelig rådgivning 

Vi får støtte i at løse opgaven, og Trine 
kommer tit og spørger, hvordan det 
går. Det er motiverende, når man kan 
mærke, at det er vigtigt for apotekeren

Rie Pedersen, farmakonom, souschef, Holbæk Elefant Apotek

medicin- og compliancesamtaler i kæ-
deregi, så de var klædt på til opgaven. 
Derefter lagde gruppen en plan for, hvor-
dan opgaven skulle gribes an. De satte 
fælles mål og individuelle mål for både 
farmaceuter og farmakonomer. Målene 
er synlige på en tavle, hvor medarbejder-
ne løbende kan sætte krydser, når de har 
visiteret til eller gennemført en samtale.  

Medarbejderne er med
De besluttede også selv, at guleroden 
skulle være en fælles tur ud at bowle. Og 
det har været afgørende, at medarbej-
derne selv er involveret i processen.

”Hvis man skal lykkes med at lave en 
forandring, er det afgørende, at medar-
bejderne er med. Det stemmer overens 
med mit syn på ledelse i det hele taget: 
Jeg siger, hvad vi skal og involverer med-
arbejderne i hvordan. De har været helt 
fantastiske til at tage ejerskab,” siger Tri-
ne Frost.

For Rie Pedersen og hendes kollegaer 
har det først og fremmest været en stor 
motivation at få den nye opgave.

”Trine har fra starten været tydelig 
med sine forventninger. Man er ikke i 
tvivl om, at man ikke bare kan gå på ar-
bejde og sige: goddag, hvad skulle det 
være? Hun stiller krav og går forrest. Det 
er megamotiverende,” siger Rie Peder-
sen.

Og selv om de er kommet rigtig godt i 
gang med både medicin- og compliance-
samtalerne på Holbæk Elefant Apotek, 
har det ikke været uden udfordringer.

”Det er en ny opgave, og både vi og far-
maceuterne har skullet finde ud af, hvil-
ke kunder, der er i målgruppen. Det har 
taget lidt tid. Men nu er både farmaceu-
ter og farmakonomer efterhånden godt 
inde i det,” siger Rie Pedersen.

Arbejdsglæde og sammenhold
Med den nye opgave kommer arbejds-
glæde og sammenhold.

”Det betyder noget for sammenhol-
det, fordi vi skal nå nogle mål sammen. 
Og så får vi rigtig god respons fra kunder-
ne. Samtalerne er med til at give dem en 
oplevelse af, at de får en god service, når 
kommer hos os,” siger Rie Pedersen.

For at holde fast i det gode arbejde, 
skal der løbende sættes nye mål. Det gør 
de også på Holbæk Elefant Apotek, hvor 
de over sommeren har lavet tre grup-
per, som skal i mål med hver 50 samtaler. 
Også her er Trine Frosts rolle vigtig.

”Vi får støtte i at løse opgaven, og Trine 
kommer tit og spørger, hvordan det går. 
Det er motiverende, når man kan mær-
ke, at det er vigtigt for apotekeren,” siger 
Rie Pedersen. 

HOLDÅND. Som nytiltrådt 
apoteker gjorde Trine Frost 
(tv) det klart, at der skal 
laves medicinsamtaler på 
hendes apoteker. Rie Pe-
dersen og tre kollegaer fik 
ansvar for at sætte i gang. 
Det har givet sammenhold 
og faglig stolthed.

HOLBÆK
ELEFANT APOTEK
Apoteker   Trine Frost, 
overtog Holbæk Elefant 
Apotek i 2020. Er i øvrigt 
apoteker på Nykøbing 
Apotek i Nykøbing Sjæl-
land 

Farmakonom   Rie Peder-
sen, souschef på Holbæk 
Elefant Apotek
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K A M PA G N E

20

Ny kampagne fra Osteoporoseforeningen skal klæde  
apotekspersonalet og andre sundhedsprofessionelle på til 

at forebygge og opspore personer med osteoporose. 

Af: Trine Ganer

Lige nu går op mod 500.000 dan-
skere, ifølge Sundhedsstyrelsen, 
rundt og har osteoporose uden at 

vide det. Og endnu flere er i risiko for at få 
det. Osteoporose, kan føre til funktions-
tab og smertefulde brud på knoglerne. 
Heldigvis kan det forebygges og behand-
les, men det kræver, at man kender til ri-
sikofaktorer. Det skal en ny kampagne fra 
Osteoporoseforeningen hjælpe med til.

Kampagnen kører i to spor – ét rettet 
mod borgerne og ét, der skal klæde seks 
sundhedsprofessionelle grupper på til at 
informere om og opspore personer med 
osteoporose. En af de sundhedsprofessi-
onelle grupper er farmaceuter og farma-
konomer på apotek. De spiller nemlig en 
vigtig rolle for borgernes sundhed, lyder 
begrundelsen fra landsformand i Osteo-
poroseforeningen, Ulla Knappe. 

”I det daglige er apotekspersonalet i 
dialog med en stor gruppe af de menne-
sker, der går rundt og har osteoporose 
uden at vide det. Så de har rig mulighed 
for at fortælle om sygdommen og dens ri-
sikofaktorer, når det er relevant; blandt 
andet, at sygdommen er arvelig. Apote-
ket kan hjælpe med til, at flere danskere 
bliver opmærksomme på deres knogler,” 
siger Ulla Knappe.  

Som et led i kampagnen afholdes 

blandt andet otte gratis konferencedage 
landet over, som farmaceuter og farma-
konomer kan deltage i sammen med de 
øvrige sundhedsprofessionelle målgrup-
per. På konferencerne er indlæg om risi-
kofaktorer, forebyggelse, opsporing og be-
handling af osteoporose. 

Har en forpligtelse 
Lene Just Jørgensen fra Bjerringbro Apo-
tek og Hammel Frijsenborg Apotek er en 
af de apotekere, der vil støtte op om kam-
pagnen og dens budskab. 

”Jeg synes, at jeg som apoteker har en 
forpligtelse til at hjælpe med at opspore 
sygdom. Vi har en viden om sundhed og 
sygdom og en naturlig kontakt til mange 
af de borgere, som har osteoporose uden 
at vide det. Hvis jeg kunne være med til 
at forhindre bare ét knoglebrud, ville jeg 
være pavestolt,” siger hun.

Hun har tidligere samarbejdet med 
Osteoporoseforeningen i forbindelse 
med den årlige osteoporosedag i oktober. 
Hun sætter en ære i både at engagere sig i 
lokalsamfundet og borgerne.

”Jeg vil gerne vise, at apoteket ikke bare 
er et sted, hvor man køber sine lægemid-
ler. Vi er med til at forebygge og opspore 
sygdom,” siger Lene Just Jørgensen. 

Apoteket skal opspore 
osteoporose

Jeg synes, at jeg 
som apoteker har 
en forpligtelse til 
at hjælpe med at 
opspore sygdom. 
Vi har en viden om 
sundhed og syg-
dom og en naturlig 
kontakt til mange 
af de borgere, som 
har osteoporose 
uden at vide det
 
Lene Just Jørgensen, 
apoteker, Bjerringbro Apotek og 
Hammel Frijsenborg Apotek
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OSTEOPOROSE I TAL

Op mod hver 12. dansker har osteoporose
uden at vide det.  

172.000 
er diagnosticeret med osteoporose i Danmark. 

90.000 
over 50 år har indløst recept på  
osteoporosemedicin (2017). 
11,6 mia. kr.
koster osteoporose og dens følgevirkninger årligt det 
danske samfund, viser beregninger fra 2011.

OM KAMPAGNEN

Osteoporoseforeningens kampagne har to spor: et borger-
rettet og et spor rettet mod sundhedsprofessionelle. Det 
sundhedsprofessionelle spor indbefatter:

• farmaceuter og farmakonomer på apotek
• sygeplejersker
• SOSU-hjælpere og -assistenter
• fysioterapeuter
• ergoterapeuter
• diætister 

Det sundhedsfaglige personale bliver klædt på til at iden-
tificere personer, der har tegn på osteoporose, eller er i risiko 
for at få det, og rådgive dem. Kampagnen skal tilskynde det 
sundhedsfaglige personale til at handle på deres observati-
oner.
Kampagnen løber fra august-november 2021 + marts-maj 
2022.

Sitet Osteoporoseviden.dk er omdrejningspunktet for det 
sundhedsprofessionelle spor. Her er information om kampag-
nen, man kan teste sin viden om osteoporose og tilmelde sig 
konferencerne, der kører i efteråret 2021 og foråret 2022. 

Tilmelding til konferencerne er åbnet!
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N Y H E D

Kreativ tilgang til årets åbent 
hus-arrangement og målrettet 
rekrutteringskampagne fra 
Apotekerforeningen har i år 
støttet op om apotekernes 
rekruttering af nye 
farmakonomelever. 

Af: Jonatan Debell

At være farmakonomelev på et apo-
tek byder på en alsidig hverdag med 
masser af kundekontakt, og under-

vejs i uddannelsen går de studerende i dyb-
den med en række naturvidenskabelige em-
ner. Den kombination tiltaler mange unge, og 
interessen for uddannelsen blandt de unge 
uddannelsessøgende har i år været på højde 
med de foregående år. Det fortæller Hassan 
Salmasi, der er uddannelseschef på Farmako-
nomskolen. 

Vejen dertil har dog ikke været helt ligetil. 
Som følge af COVID-19 måtte man aflyse det 
årlige åbent hus-arrangement på Pharmakon 
og i stedet afholde arrangementet online.

”Normalt afholder vi åbent hus fysisk, hvor 
de besøgende kan få lov til at komme på 
rundtur og opleve mange af vores faciliteter, 
der bruges i undervisningen. Det måtte i år er-
stattes af to online-arrangementer, og vi var 
da lidt nervøse for, om det ville tiltrække lige 
så mange,” siger Hassan Salmasi. 

Heldigvis var antallet af online-besøgende 
det samme, som normalt kommer til åbent 
hus. Og ovenpå den positive oplevelse vil ud-
dannelseschefen da heller ikke afvise, at en 
lignende praksis kan tages med videre.

”Det skal ikke kunne udelukkes, at vi for 
fremtiden splitter vores åbent hus-arrange-
menter op i både fysiske og online udgaver. Vi 

plejer at have interesserede, der kører rigtig 
langt, og for nogle af dem kan det selvfølge-
lig være en fordel at kunne besøge skolen og 
høre mere om uddannelsen via en online-for-
bindelse,” siger Hassan Salmasi.

Kampagne har støttet 
lokal rekruttering
Den kreative tilgang til rekruttering har også 
gjort sig gældende i Apotekerforeningens 
kampagne, der igen i år har understøttet de 
enkelte apotekers bestræbelser på at tiltræk-
ke farmakonomstuderende. Kampagnens di-
gitale annoncer er løbende dirigeret hen imod 
unge i målgruppen i de landsdele, hvor apote-
kerne stadig har haft ledige stillinger. Det for-
tæller kommunikationsdirektør i Apoteker-
foreningen Lene Lund Hansen.

”Ved løbende at holde øje med, hvor i lan-
det der har været ubesatte studiepladser på 
apotekerne, har vi kunnet sikre en dynamisk 
kampagne, hvor flest mulige apoteker kom i 
mål med at tiltrække studerende. Derved har 
vi også været sikre på, at pengene bliver brugt 
dér, hvor der er mest brug for dem. En tilgang, 
som vi tidligere har haft stor succes med, og 
som også i år har fungeret rigtigt godt til at 
bakke op om den lokale indsats,” siger Lene 
Lund Hansen.

Stadig ledige studiepladser
Selvom både åbent hus-arrangementerne og 
rekrutteringskampagnen er afsluttet, er der 
stadig åbent for optagelse af studerende på 
uddannelsen - helt frem til 1. september for de 
apoteker, der endnu ikke er kommet i mål. 

Det er afgørende, at det lykkes at rekrutte-
re studerende med det rigtige niveau og mo-
tivation for uddannelsen, og i den forbindel-
se spiller det en afgørende rolle, at apotekerne 
også selv er aktive lokalt  i rekrutteringspro-
cessen, påpeges det fra Pharmakons side.  

Mange nye farmakonomelever 
trods den ekstraordinære situation

Normalt af-
holder vi åbent 
hus fysisk.     
Det måtte i år 
erstattes af      
to online-
arrangementer, 
og vi var da lidt 
nervøse for, 
om det ville 
tiltrække lige 
så mange 
Hassan Salmasi, 
uddannelseschef, 
Farmakonomskolen



#07 AU G U S T 2021 23

Elevrekrutteringskampagne

I foråret har Apotekerforeningen 
stået for en digital kampagne, 
der har understøttet apotekernes 
rekruttering af farmakonomelever 
til start efter sommerferien.

Kampagnen bestod blandt andet 
af små videoer, hvor nuværende 
og tidligere farmakonomelever 
fortæller om hverdagen som 
farmakonomelev på apoteket, 
hvordan uddannelsen fungerer, og 
hvad de selv synes bedst om ved at 
være farmakonom – alt sammen til 
inspiration for målgruppen. 

Omkring 50.000 klikkede på 
annoncerne, der ledte ind til siden 
Apotekskarriere.dk.  Annoncerne 
blev vist på elevplads.dk, Snap-
chat, Instagram, Facebook og 
Google. 

Der har også været en livechat, 
hvor man har kunnet stille spørgs-
mål til uddannelsens fremtidsmu-
ligheder. Der blev i kampagneperi-
oden udvekslet 427 beskeder. 
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Fabrikken for 
skræddersyede 
lægemidler

AF: TRINE GANER
FOTO: VITA KORSGAARD

I den magistrelle produktion i Glostrup fremstiller man lægemidler, der er 
skræddersyet til den enkelte borger. Farmaci var med farmakonom Louise 
Børme Rossen og produktionsfarmaceut Philippe Nielsen på arbejde 
på tur gennem alle sluserne og (næsten) helt ind i apotekets nye sterile 
produktion. Her er den vigtigste arbejdsopgave at sikre en høj renhed.

R E P O RTAG E

I Danmark er der 519 apoteksenheder. 
De har det til fælles, at de udleverer og 
rådgiver om medicin. Men når det er sagt, 
er de også meget forskellige. Farmaci 
besøger i øjeblikket en række forskellige 
apoteker og tegner derigennem et billede 
af en sektor med mange slags opgaver 
og udfordringer. Denne gang er vi med 
helt inde i den sterile produktion på et af 
de tre apoteker i Danmark, som har en 
magistrel produktion.A
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G LO S T R U P  A P O T E K 
M AG I S T R E L  P R O D U KT I O N
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N
år Louise Børme Rossen møder ind på 
arbejde om morgenen, klæder hun om 
som det første: På med træsko, en to-
delt, blå dragt og en hvid kittel. Tiden 
foran spejlet derhjemme har hun spa-
ret. Makeup er nemlig no-go, og håret 
er det meste af tiden skjult bag et hår-

net. Smykker og lange negle er bandlyst. 
På Glostrup Apoteks magistrelle produktion er hygiejnen i 

højsædet. Ud over krav til blandt andet påklædning betyder 
det en masse andre retningslinjer, som medarbejderne skal 
overholde i hverdagen. Især når man som Louise Børme Ros-
sen står for produktionen af sterile lægemidler. 

”Der er mange ting, der er lidt omstændelige her. Men det 
vænner man sig til,” siger Louise Børme Rossen og smiler stort. 
Den 36-årige farmakonom har i tre år arbejdet i den grå byg-
ning i et industrikvarter i udkanten af Glostrup, som danner 
rammen om den magistrelle produktionsenhed. Hun elsker sit 
arbejde, der på stort set alle punkter adskiller sig fra arbejdet 
som farmakonom på et traditionelt apotek.

”Som farmakonom på et apotek kan man stå i skranken og 
ude bagved. Til forskel derfra er her så mange forskellige opga-
ver og muligheder for at lære noget nyt. Og så kan jeg godt lide, 
at vi producerer lægemidler til nogle borgere, som ellers ikke 
ville få hjælp,” siger Louise.

Medicinsk cannabis og bedøvelse til elefanter
Og det er netop det, som den magistrelle produktion er sat i 
verden for: at fremstille lægemidler, der er efterspørgsel på, 
men som det af forskellige årsager ikke er profitabelt eller mu-
ligt for industrien at producere. Efterspørgslen er måske be-
grænset, holdbarheden kort, eller der kan være tale om læge-
midler, der skal skræddersyes til en borger, der efterspørger 
noget helt specielt. 

Her produceres alt fra medicinsk cannabis og børnemiks-
tur til jodsprit, til afføringsmiddel til grise og bedøvelse til ele-
fanter – det sidste, fordi apoteket har en aftale med Zoologisk 
Have. Der laves medicin til børn med hjertesygdomme, hvor 
det lægemiddel, de har brug for, kun produceres til voksne. Og 
man hjælper mange patienter med stofskiftesygdomme, som 
kan have svært ved at finde et konventionelt lægemiddel, der 
fungerer for dem. Endelig producerer man lægemidler til me-
dicinske forsøg.

Kristian Østergaard har arbejdet på Glostrup Apotek i 26 år. 

Jeg er motiveret af det nicheprægede. 
Det er en spændende og særlig 
opgave at lave medicin til en enkelt 
eller få patienter. Det kræver tæt 
dialog med apoteker, læger, dyrlæger 
og andre klinikere. Det er spændende 
og udfordrende og kræver konstant 
nytænkning
 
Apoteker, Kristian Østergaard

R E P O R TA G E

G L O S T R U P  A P O T E K 
M A G I S T R E L  P R O D U K T I O N

DET ALLERHELLIGSTE. I selve 
produktionsrummet i den 

sterile produktion, er det kun 
Philippe Nielsen og Louise 

Børme Rossen, der må komme 
ind. Det kræver særlige certifi-

ceringer, som kun de to har.
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Først som farmakonom, siden som farmaceut, og de sidste 
seks år i spidsen for det hele som apoteker. Han kan lide bred-
den i apotekets opgaver. 

”Jeg er motiveret af det nicheprægede. Det er en spændende 
og særlig opgave at lave medicin til en enkelt eller få patienter. 
Det kræver tæt dialog med apoteker, læger, dyrlæger og andre 
klinikere. Det er spændende og udfordrende og kræver kon-
stant nytænkning,” siger Kristian Østergaard. 

Sortimentet udvides hele tiden, når der kommer forespørgs-
ler på nye styrker eller helt nye produkter. Så starter processen: 
Kan man skaffe de rigtige råvarer i den rette kvalitet? Kan man 
finde frem til en formulering, der fungerer?

Det sker også, at apoteket producerer et lægemiddel, som 
er gået i restordre eller er på vej til at gøre det. Og svovlvase-
line produceret i den magistrelle produktion i Glostrup har 
igennem de sidste par år taget livet af mange fnatmider landet 
over, mens konventionelle midler har været enten i restordre 
eller virkningsløse på grund af resistens. 

Steril produktion
For halvandet år siden supplerede Kristian Østergaard med en 
steril produktion, der gør det muligt at producere lægemidler i 
hætteglas, ampuller og øjendråber. Det har været en kompleks 
opgave med flere udfordringer undervejs. Der er krav til blandt 
andet forsyning af vand samt luft- og gasarter, indretning og 
ikke mindst hele det indslusningssystem, der sikrer, at både 
mennesker og ting, som kommer ind i produktionslokalerne, 
lever op til kravene til steril produktion. 

”Det tog to år at planlægge, ét år at bygge og næsten ét år, 
hvor vi skulle opbygge viden og erfaring,” siger Kristian Øster-
gaard.

Som medarbejder skal man have en længere oplæring og en 
række certificeringer for at arbejde i den sterile produktion. 
Blandt andet skal man være certificeret i at vaske hænder og 
skifte tøj. Her lærer man blandt andet at tage en steril dragt på 
uden at røre den på ydersiden. Og så skal man i øvrigt til opti-
ker og have tjekket synet en gang om året, så man kan spotte 
eventuelle urenheder.

MAGISTREL PRODUKTION

Magistrelle lægemidler er læge-
midler, der tilberedes på et apotek til 
den enkelte patient, eller det enkelte 
dyr, efter recept fra en læge eller en 
dyrlæge. 

Lægemidler må som udgangspunkt 
kun fremstilles magistrelt, hvis der 
ikke er markedsført lægemidler med 
samme terapeutiske virkning. Der kan 
gives dispensationer.

Lægemiddelstyrelsen har udstedt 
tre tilladelser til magistrel produktion 
af lægemidler i Danmark, hvoraf én af 
dem er til Glostrup Apotek. 
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GLOSTRUP APOTEK 

Ud over magistrel 
produktion har Glostrup 
Apotek vagtbevilling på 
hovedapoteket, pakkeri til 
dosisdispenseret medicin 
og en filial i Glostrup Shop-
pingcenter.

Apoteker: 
Kristian Østergaard. 

Medarbejdere: 
30 ansatte på den magi-
strelle produktion. Det er 
både farmaceuter, farma-
konomer og medarbejdere 
med en anden baggrund
Knap 100 ansatte på 
Glostrup Apotek i alt.

CERTIFICERING. Det kræver 
en certificering i tøjskift 

at bevæge sig ind i den sterile 
produktion. Louise Børme 
Rossen skifter tøj to gange 

på vejen ind uden at røre ved 
dragten udvendigt.

HELT RENT. Dagens produktion 
er metadon på hætteglas. Når et 
lægemiddel gives intravenøst, 
skal produktet være sterilt.
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R E P O R TA G E

G L O S T R U P  A P O T E K 
M A G I S T R E L  P R O D U K T I O N

Lige nu er det kun Louise Børme Rossen og hendes kollega, produkti-
onsfarmaceut Philippe Nielsen, der er faglig ansvarlig, der kan betjene 
den sterile produktion samt en yderligere farmakonom, som er under 
oplæring. Og det er en speciel opgave at producere sterile lægemidler. 

”Det kræver nogen tålmodighed og frem for alt planlægning af pro-
duktionen. Når vi sætter en produktion i gang, tager det flere dage at 
forberede. Det handler i bund og grund om at sørge for, at alt, hvad der 
kommer ind i den sterile produktion, er rent, så vi undgår urenheder i 
produkterne,” fortæller Philippe Nielsen.

Metadon i hætteglas
I dag skal der laves metadon i hætteglas, som typisk bruges til smerte-
behandling af terminale patienter på hospital eller hospice. Louise Bør-
me Rossen har brugt to dage til at forberede produktionen.

Der skal laves batchnumre og etiketter, afvejes råvarer, som skal slu-
ses ind i produktionslokalet, væsken skal blandes, der skal måles 
pH-værdi. Alt udstyr steriliseres forinden i autoklaven, som er en særlig 
maskine, en trykkoger, som steriliserer alt sterilt udstyr.  Produktions-
maskinen skal samles og klargøres. 

Farmacis udsendte får lov til at følge med ind i rummet, hvor man 
kan se det allerhelligste: rummet, hvor metadonen hældes på glas. Der, 
hvor det kun er Louise Børme Rossen og Philippe Nielsen, der må kom-
me. Det kræver passage igennem to sluser, hvor vi begge gange må 
skifte tøj og sko. Louise Børme Rossen og Philippe Nielsen instruerer i 
håndvask og afspritning undervejs.

Særligt miljø
Det er et særligt miljø at arbejde i, og det er ikke alle, der vil egne sig til 
det og bryde sig om det, mener Louise Børme Rossen.

”Det kræver, at man er god til at planlægge. Hvis du er kommet ind i 
produktionen og finder ud af, at du skal på toilettet eller har glemt et el-
ler andet, så tager det nemt en halv time at komme ud og derefter ind 
gennem sluserne igen,” siger hun.

De vaner, man tillægger sig, smitter da også af privat, oplever de to 
kollegaer.  

”Når jeg laver mad derhjemme, kan jeg godt se, at der er forskel på 
min kæreste og mig. Jeg kan godt lide, at tingene er vejet utroligt præ-
cist af,” griner Philippe Nielsen. 

Det kan Louise godt genkende. Hun mener nok, at hun generelt va-
sker hænder lidt grundigere end de fleste.

Der produceres i dag cirka 50 produkter i den sterile produktion en-
ten i ampuller, hætteglas eller i form af øjendråber. Og Kristian Øster-
gaard fortæller, at sortimentet hele tiden udvides.

”Gennem årene er vores magistrelle produktion generelt vokset støt 
og roligt. Det ligger i tiden. Tendensen går imod mere individuelle be-
handlinger. Tidligere stillede man sig nok i højere grad tilfreds med, at 
en behandling virker på 80-90 % af patienterne. Men hvad med de re-
sterende 10-20 %? Det er dem, vi laver medicin til her,” slutter Kristian 
Østergaard. 

Det kræver, at 
man er god til 
at planlægge. 
Hvis du er 
kommet ind i 
produktionen 
og finder ud af, 
at du skal på 
toilettet eller 
har glemt et 
eller andet, så 
tager det nemt 
en halv time 
at komme ud 
og derefter 
ind gennem 
sluserne igen
Farmakonom,  
Louise Børme Rossen
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I DANMARK HAR der igennem 
mange år været tradition for forsk-
ning på apotekerne. For at under-
støtte vidensdeling på tværs af 
apoteker, forskningsinstitutter og in-
teressenter blev Netværk for Ud-
vikling af Apotekspraksis oprettet i 
2016.

102 apotekere på tværs af landet 
er i dag medlem af netværket, der er 
ledet af en styregruppe bestående af 

op til syv personer – fire fra apotekerne og tre fra forskningsin-
stitutterne. Styregruppen vurderer nye forskningsidéer og un-
derstøtter nuværende og kommende projekter. Det sker blandt 
andet ved at facilitere kontakten mellem forskningsinstitution 
og apotek eller apotekerne imellem. Derudover er styregrup-
pen med til at kvalitetssikre de enkelte projekter og afholder 
desuden halvårlige projektudviklingsmøder, hvor nye forsk-
ningsidéer udformes og diskuteres af alle medlemmer. I skri-
vende stund er 10 projekter fuldførte, mens 17 er igangværen-
de. 

Apotekernes deltagelse i forskningsprojekter er med til at 
give de ansatte en øget faglig bevidsthed og kompetence, især 
i forbindelse med dialogen i skranken og i forbindelse med 
sundhedsydelser. På den anden side har forskere fået stor gavn 
af et tæt samarbejde med apotekerne, både fordi de gennem 
dem får nemmere adgang til forsøgsdeltagere, og fordi løbende 
afprøvelse i praksis er med til at kvalificere forskningsresulta-
terne. Netværket har desuden vist, at solid projektplanlægning 
er vigtig, når apotekerne er involveret i forskningsprojekter. Alt 
i alt har netværket fungeret som en platform for forskning på 
tværs af apotekerne, og det kan være med til at styrke videns-
niveauet i den danske apotekssektor. På sigt arbejder netvær-
ket på at samarbejde internationalt med andre forskningsnet-
værk. 

DER ER MANGE FAKTORER, der har 
indflydelse på implementeringen af 
nye sundhedsydelser. Det kan må-
ske virke som en banal erkendelse, 
men en stor, spansk undersøgelse 
har for nylig sat fokus på det hel-
hedsperspektiv, der er nødvendigt 

for en vellykket implementering. 
Forskerholdet har fulgt med i implementeringen af medicin-

gennemgang, en relativ ny sundhedsydelse i Spanien, på 122 
forskellige apoteker. Ud fra undersøgelsen har de kortlagt 43 
forskellige faktorer, der har betydning for, hvor vellykket im-
plementeringen er. Faktorerne influerer hinanden på kryds og 
tværs, og forskerne har inddelt dem efter, om de står i vejen for 
implementeringen eller hjælper den på vej. Netværket viser, 
hvordan nogle faktorer er særligt kritiske for implementerin-
gen, enten fordi en lang række andre faktorer afhænger af dem, 
eller fordi de kan facilitere, eller stå i vejen for, andre faktorer.  

Eksempelvis har forskerne identificeret den tid, det tager for 
at implementere sundhedsydelsen, som en hel central barri-
ere. Den afgør nemlig, blandt meget andet, hvor motiveret de 
ansatte er, og hvor nemt patienterne rekrutteres. Omvendt in-
flueres tiden af en lang række faktorer, men særligt workflow, 
apotekets indretning og de ansattes personlige omstændig-
heder spiller en stor rolle. Forskerne foreslår derfor målrette-
de indsatser på specielt disse områder – det kan eksempelvis 
være et re-designet workflow, en separat computer eller rum 
til den pågældende sundhedsydelse, eller at de apoteksmedar-
bejdere, der bedst trives med den pågældende ydelse, tildeles 
patienterne i det omfang, det er muligt. 

Pointen her er dog ikke, at der findes én bestemt metode til 
at tackle udfordringerne, men snarere det modsatte – at det 
kræver et helhedsperspektiv for at kunne identificere kom-
pleksiteten i implementeringen, så det enkelte apotek kan 
skræddersy sin indsats efter dets specifikke behov. 

Forskningsnetværk 
styrker fagligheden 
i apotekssektoren

Mange faktorer 
har betydning i 
implementering af 
sundhedsydelser

En nylig artikel i 
tidsskriftet Phar-
macy gør status 
over de fremskridt, 
som det danske 
Netværk for Udvik-
ling af Apoteks-
praksis har gjort 
siden dets begyn-
delse i 2016.

Helhedsperspek-
tivet kan målrette 
indsatsen ved 
implementering af 
sundhedsydelser.

Burghle, Alaa et al. (2021). The Danish Network for Community Pharmacy Practice 
Research and Development, Pharmacy 9, no. 2: 114. https://doi.org/10.3390/phar-
macy9020114

Pérez-Escamilla, Beatriz et al. (2020). Using network analysis to explore factors 
moderating the implementation of a medication review service in community 
pharmacy, Research in Social and Administrative Pharmacy.

DANMARK SPANIEN
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 Genopstået blodtilførsel 

Ved seksuel stimulation aktiveres NO/
cGMP-stofskiftevejen, og omfatter at nitro-
genoxid (NO) frigives og koncentrationen 
af cyklisk guanosinmonofosfat (cGMP) i 
svulmelegemerne øges. Det fører til afslap-
ning af den glatte muskulatur og tillader 
øget blodtilførsel, der er nødvendig for 
erektion. Sildenafil, som er det mest brugte 
lægemiddelstof i potensmidler, hæmmer 
effektivt enzymet PDE5, der står for ned-
brydning af cGMP i svulmelegemerne. Så 
ved at hæmme PDE5 fremmes den erektion, 
der opstår ved seksuel stimulation.

 Landshold på potensmedicin 
Lægemiddelstoffet sildenafil er 
igennem tiden blevet undersøgt fra 
mange forskellige vinkler. I 2005 blev 
stoffet, under navnet Revatio, god-
kendt til behandling af pulmonal hyper-
tension, og desuden er stoffet blev under-
søgt til behandling af jetlag og højdesyge. 
Det argentinske landshold fik således i 2017 
serveret paracetamol, koffein og sildenafil 
før en landskamp mod Bolivia i La Paz, der 
ligger 3600m over jordens overflade. 

 Trojanske tabletter 
Da Viagra® blev markedsført i 1998, var det 
i lang tid verdens mest populære medicin 
mod erektil dysfunktion. Den enorme efter-
spørgsel på midlet, og produktets høje pris 
per dosis, har betydet, at Viagra® er et af 
de mest forfalskede lægemidler i verden. Et 
studie fortaget af Pfizer viser, at op mod 80 
% af alle hjemmesiderne i googlesøgninger 
sælger forfalsket Viagra®.

R U N D T  O M

potensmidler
Tekst: ADRIAN SKOV

Foto: ISTOCKPHOTO
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 127.620 
Så mange danske mænd fik i 2020 udleveret 
potensmidler på danske apoteker. 

 Hovsa-medicin 
Oprindeligt var aktivstoffet sildenafil tænkt 
som medicin mod angina pectoris og 
forhøjet blodtryk. Under de første kliniske 
forsøg fandt forskerne dog ud af, at det 
krævede en relativ stor dosis for bare at 
opnå en beskeden effekt. Man bemær-

kede også, at mange af de mandlige 
forsøgspersoner lå på maven, når 
de blev tilset, fordi de var forleg-
ne over vedvarende erektion. Da 
forskerne så, at lige præcis denne 
bivirkning indtraf, selv ved lavere 

dosis, skiftede de fokus. Da sildenafil 
blev markedsført i 1998, var det verdens 
første medicin på tabletform mod rejs-
ningsproblemer.  

 Oprejste buketter 
I den mere kuriøse ende 
har forsøg med afskår-
ne blomster vist, at det 
aktive lægemiddelstof 
sildenafil kan forlænge blom-
sters levetid med omkring en uge, når 
stoffet tilføjes vandet i vaserne. Stoffets 
virkning i afskårne blomster har en slående 
lighed med erektion. Hvor blodkar i svul-
melegemet i penis åbner, åbner sildenafil 
de såkaldte sikar i plantevæv, der trans-
porterer væske til og fra blade og blomster, 
hvilket forhindrer dem i at visne. 

10.005.000
Så mange døgndoser potensmidler blev udleveret til mænd på landets apoteker i 2020. 



•  Har en smertestillende, febernedsættende  
	 og	antiinflammatorisk	effekt

•		 Indeholder	caffein,	som	forstærker	den	
	 smertestillende	effekt

•		 Virker	inden	for	30	minutter

•		 Godkendt	til	behandling	af	migræne

– mod hovedpine 
og migræne

Treo	er	en	smertestillende	brusetablet	
mod migræne og svage smerter som 
hovedpine,	muskel-	og	ledsmerter,	
menstruationssmerter	og	tandpine.

TREO-2021-0012

Læs mere om Treo på www.treo.dk 

Treo®, Treo Citrus® og Treo Hindbær® 500 mg acetylsalicylsyre og 50 mg caffein brusetabletter 
Virkning: Mod migræne samt svage smerter Advarsler og forsigtighedsregler:	Tag	ikke	Treo,	hvis	du	er	overfølsom	over	for	indholdsstofferne,	tidligere	har	fået	allergiske	symptomer	eller	
astma	ved	brug	af	smertestillende	medicin,	har	mavesår,	tendens	til	blødning,	svært	nedsat	lever-	eller	nyrefunktion	eller	dårligt	hjerte.	Over	65-årige	skal	undgå	langvarig	brug	af	acetyl- 
salicylsyre	grundet	risiko	for	mave-tarm-blødninger.	Brug	af	hovedpinetabletter	i	mere	end	10	dage	om	måneden	i	mere	end	3	måneder	kan	gøre	din	hovedpine	værre	og	hyppigere.	Treo,	
Treo	Citrus	og	Treo	Hindbær	har	højt	indhold	af	natrium.	Treo	Citrus	og	Treo	Hindbær	indeholder	sojalecithin	(E322)	og	glukose.	Treo	Hindbær	indeholder	sorbitol.	Graviditet:	Tag	ikke	Treo	i	
de	sidste	3	måneder	før	forventet	fødsel.	Tag	kun	Treo	i	de	første	6	måneder	efter	aftale	med	lægen.	Bivirkninger: Almindelige:	hurtig	puls,	øget	blødningstendens,	rysten,	søvnløshed,	uro,	
mave-/tarmgener	som	fx	blødning,	kvalme,	opkastning,	diarré,	halsbrand.	Ikke	almindelige:	mave-/tarmsår,	overfølsomhedsreaktioner	(nældefeber,	snue).	Sjældne:	Vejrtrækningsbesvær	og	
astmalignende	anfald.	Forstyrrelser	i	nyrefunktionen.	Ikke	kendt	frekvens:	Reyes	syndrom	hos	børn. Dosering: Voksne:	1-2	brusetabletter	opløst	i	vand	1-4	gange	daglig.	Børn:	Bør	ikke	bruges	
af	børn	under	15	år	uden	lægens	anvisning	og	må	ikke	bruges	af	børn	og	unge	med	feber.	Pakninger:	10	stk.	ikke	apoteksforbeholdt	og	20	stk.	apoteksforbeholdt.	Må	ikke	udleveres	til	personer	
under	18	år.	Læs indlægssedlen grundigt inden brug. 04/2020.	Mylan	Denmark	ApS,	Borupvang	1,	2750	Ballerup,	tlf.	28116932,	info.dk@mylan.com

TREO_ann_200x265mm_Farmaci_Feb21.indd   1 11.02.2021   13.26
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N Y  A P O T E K E R

”Nu skulle det være”

Thisted 
Svane Apotek

THISTED SVANE APOTEK 

Inge Kristoffersen
Fra farmaceut på Thisted Løve Apo-
tek til apoteker på Thisted Svane 
Apotek

•  55 år
•  Udnævnt den 22. januar 2021 
•  Overtagelse den 1. juni 2021

CV
 
2021, 1. juni: Apoteker, 
Thisted Svane Apotek

2005-2021: Thisted Løve Apotek

1998-2005: Sct. Clemens apotek og 
Vils apoteksfilial

1997-1998: Skive Apotek

1992-1997: Hobro apotek 

1992: Cand.pharm., Danmarks Far-
maceutiske Fakultet, Københavns 
Universitet

Inge Kristof-
fersen havde 
egentlig ikke 
tænkt, at hun 

skulle være apoteker, men 
hun har altid syntes om 
udfordringer. Og da be-
villingen til Thisted Svane 
Apotek blev genopslået fik 
hun travlt. Hun fik bevillin-
gen, og siden den 1. juni har 
den 55-årige farmaceut 
kunnet kalde sig apoteker 
på Thisted Svane Apotek.

Hvorfor søgte du bevillingen?
Bevillingen blev først slået op i oktober. 
Jeg så den godt, men jeg tænkte, at man-
ge sikkert ville søge. Da den så blev gen-
opslået, kunne jeg bare mærke, at det 
her kunne jeg da godt tænke mig. Og så 
fik jeg travlt. 

Hvorfor er det den rigtige bevilling for dig?
Det er vigtigt for mig, at apoteket ligger 
tæt på, hvor jeg bor, så jeg ikke skal ryk-
ke min familie. Vi har et privat landbrug, 
og det kan jo ikke sådan bare lige flyttes. 

Hvorfor er tidspunktet det rigtige?
Jeg har før overvejet at søge en bevilling 
men har af familiemæssige årsager ikke 
syntes, at overskuddet var der. Nu er 
jeg blevet 55 år, og nu kan jeg bruge tid 
på det. Og så tænkte jeg, at nu skal det 
være. Jeg har altid godt kunnet lide nye 
udfordringer. 
 
Hvad bringer du med ind? 
Jeg har været på Thisted Løve Apotek i 
16 år som farmaceut og været stedfor-
træder for apotekeren. Jeg har været 
meget involveret i den daglige ledelse i 
forhold til alt fra kvalitet og information 
til dosispakket medicin og farmakono-
melever. Så jeg synes, at jeg har en bred 
erfaring.
 
Hvad vil du med apoteket?
Apoteket er et byapotek i gågaden, og 
jeg vil gerne lave flere faglige, udadvend-
te aktiviteter. Jeg vil også gerne samar-
bejde med kommunen om projekter. 
For mig er det vigtigt, at der er fokus på 
god faglig opdatering og dygtiggørelse. 
Og så er apoteket ikke akkrediteret i dag. 
Det skal der arbejdes på. Ellers har jeg 
ikke lagt mig fast på noget, og jeg kom-
mer ikke til at lave om her og nu. Jeg skal 
jo lige lære medarbejderne at kende. 
 
Hvad glæder du dig mest til?
Jeg glæder mig til at komme i gang med 
de ledelsesmæssige opgaver. Jeg vil også 
stadig være i skranken. Jeg kan godt lide 
at have flere bolde i luften.    

Jeg glæder mig til at komme i gang 
med de ledelsesmæssige opgaver. 
Jeg vil også stadig være i skranken. 

Jeg kan godt lide at have 
flere bolde i luften
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APOTEKERLAND

UDNÆVNELSE

Apoteker Anja Claudia Hoff-
mann, Rudkøbing Apotek, har fået 
bevilling til også at drive Odense 
Bellinge Apotek. 
Hun har også filia-
len Humble Apotek 
tilknyttet.

O D E N S E

A A R H U S

APOTEKERLAND

K A L U N D B O R G

FLYTNING

Aarhus Ceres Apotek og apoteker 
Bjørn Petersen Thorbjørner flyttede 
til ny adresse pr. 28. juni 2021. Den nye 
adresse er Ceres Allé 18, 8000 Aar-
hus. Foruden apoteksfilialen i Aarhus 
driver Bjørn Petersen Thorbjørner tre 
andre apoteksfilialer i Randers, der 
alle hører under 
hovedapoteket 
Randers Sønder-
bros Apotek.
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NY FILIAL

Apoteker Hassan Rana åbner 25. 
august ny filial i Føtex, Kalundborg. 
Hassan Rana driver 
derudover apoteket 
i Høng og filialen i 
Gørlev.

Redigeret af  
––––   

JONATAN DEBELL  
OG  

TRINE GANER

K A L U N D B O R G

H O L BÆ K

FLYTNING

Apoteker Trine Frost Hansen og 
Holbæk Elefant Apotek rykker 30. 
august teltpælene op i den histori-
ske bygning i Ahlgade 32, hvor der 
siden 1720 har været apoteksdrift. 
Apoteket rykker over gaden til 
mere moderne omgivelser, så ad-
gangen lettes for ældre borgere og 
gangbesværede. 
Trine Frost Hansen 
driver også bevillin-
gen i Nykøbing.



Magasinpost SMP
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• Kalktabletter med og uden D-vitamin
• Findes som 
 - tabletter til voksne og børn fra 11 år
 - små synkevenlige tabletter til gravide. Kan også bruges 
    af andre som har svært ved at sluge (store) tabletter
 - tyggetabletter med appelsinsmag til børn 3-10. Kan også 
       bruges af voksne, som har svært ved at sluge tabletter
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