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Netværk skal forvandle ideer til
Nyt netværk med apotekspersonale, forskere og apotekere skal give liv til ny
forskning og nye projekter på apoteksområdet. Første netværksmøde er netop overstået
Af Jacob Haaning Andersen

N

etværket skal få både små og store projekter
ud at flyve. Det kan være et mindre apotek,
som vil vide, hvor stor gavn borgerne har af rådgiv
ningen på apoteket. Det kan også være en række
apoteker, som hjælper med at samle oplysninger til
et stort projekt med Pharmakon som tovholder. Og
alt derimellem.
Linda Aagaard Thomsen er afdelingsleder for
forskning og udvikling på Pharmakon, som er tov
holder for netværksgruppen. Som hun ser det, giver
deltagelse i netværket apotekerne et løft på forskelli
ge plan. Blandt andet det faglige.
”Det giver masser af faglig udvikling at deltage i
projekter eller lave sine egne, fordi man kommer
helt tæt på nogle relevante problemstillinger. Net
værket deler ud af sine erfaringer og giver på den

Dialogen kørte på netværkets første møde.

måde deltagerne hjælp til at komme videre med de
res projekter,” siger hun.
Udover det faglige løft er der også signalværdien –
både med hensyn til omverdenen og med hensyn
til rekruttering af nye medarbejdere.
”At starte eller gå med i netværk og projekter vi
ser, at man er et interessant apotek at arbejde på, og
at apoteket som arbejdsplads er attraktivt. Med et
lidt bredere perspektiv kan projekterne bruges til at
vise apotekernes samfundsværdi,” siger Linda
Aagaard Thomsen.

Hvordan gør vi det bedre?
Netværket består af forskere fra både universitet og
fra Pharmakon, af apoteksansatte og af apotekere.
En af apoteksfarmaceuterne, som var med på før
ste møde i netværket, var Stine Madsen. Hun arbej
der til daglig på Svane Apoteket i Nykøbing Falster.
Hun glæder sig over de mange forskellige synsvink
ler i netværket, og at hun får mulighed for både at
hjælpe andre videre og også selv få hjælp, når hun
har brug for det.
”Det er et sparringsfællesskab, og der er mange
forskellige perspektiver og kompetencer. Helt kon
kret, så er det en stor hjælp at få gode råd fra andre,
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resultater

”

apoteket som arbejdsplads er

som har kørt projekter, der minder om ens eget. Vi
vil jo altid gerne gøre det bedre,” siger Stine Mad
sen. Hun fortæller, at en ting, som hun gerne vil
undersøge, er, hvor meget lægerne bruger de fund,
som Stine Madsen og hendes kollegaer gør i forbin
delse med medicingennemgang på en del af pleje
hjemmene i Guldborgsund Kommune, og hvis det
projekt skal op at stå, håber hun på hjælp fra net
værket.

attraktivt. Med et lidt bredere

Universitetsbegejstring

At starte eller gå med i

netværk og projekter viser,
at man er et interessant
apotek at arbejde på, og at

perspektiv kan projekterne
bruges til at vise apotekernes samfundsværdi.”
Linda Aagaard Thomsen er afdelingsleder for
forskning og udvikling på Pharmakon

Lotte Stig Nørgaard, ph.d. og lektor i Social and Cli
nical Pharmacy på Københavns Universitet, er også
med i netværket. Hun ser det som helt nødvendigt
at være med der, hvor de aktive og forskningsinte
resserede apoteker er.
”Tiden er nu kommet til, at vi åbner op og opnår
endnu tættere kontakt med dels andre forskningsin
stitutioner indenfor apoteksområdet, dels med en
større kreds af forskningsinteresserede apoteker.
Hertil vil netværket være godt,” siger hun. Hun til
føjer, at hun forventer at både få og give blandt an
det kontakt, brobygning, erfaringsudveksling, ideer
til udvikling af nye fælles projekter og overblik over
igangværende projekter. n

Stadig plads i
netværket
Hvis man som apoteker el
ler apoteksansat vil være
en del af netværket, er der
stadig pladser at få. Skriv
til Linda Aagaard Thom
sen på lat@pharmakon.dk,
hvis du er interesseret.
Deltagelse er indtil videre
gratis, men de formelle
rammer for netværket er
endnu ikke helt på plads
og skal afklares i samarbej
de med deltagerne.
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