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FERIEBOLIGER
PHARMAFORSIKRING - FORSIKRINGSFORENINGEN FOR
MEDLEMMER AF PHARMADANMARK OG DANMARKS APOTEKERFORENING
Nu foretages der lodtrækning for sommer- og efterårssæsonen 2017 i Pharmaforsikrings ferieboliger i Le Broc, Nice, Lucca
i Toscana og på Bornholm. Er du Tryg familie kunde, dvs. er du registreret som ”Farmaceut Familie” kunde, eller med i
apotekernes erhvervsordning i forsikringsselskabet Tryg samt medlem af Pharmadanmark eller Danmarks Apotekerforening,
kan du leje nedennævnte ferieboliger. Opfylder du ikke disse forudsætninger, vil din ansøgning ikke blive behandlet.
Vi skal gøre opmærksom på, at alle vores ferieboliger er røgfri og husdyr må ikke medbringes.

Terrassehuse i Le Broc, Nice
Le Broc, som er en lille sydfransk landsby, lLe Broc, som
er en lille sydfransk landsby, ligger ca. 25 km fra Nice
og ca. 1 times kørsel fra Italien. Bebyggelsen er udformet som en terrassebebyggelse og ligger 450 m over
havet med en enestående udsigt.
Hus 1. – nr. 17
Terrassehuset er på ca. 76m2 i 2 plan med en stue og
køkken nederst. Der er komfur med ovn, emhætte,
køleskab med fryser og opvaskemaskine. Der er fladskærms TV med danske kanaler, radio, iPhone- og iPad-afspiller. På 1. sal er der 2 soveværelser med fransk
altan, barneseng, høj stol, nyere badeværelse med vaskemaskine. Separat toilet med håndvask. Mulighed
for ekstra opredning på drømmesenge i stuen. Der må
maks. være 6 personer. Udenfor er der en stor terrasse med markise, havemøbler og grill.
Hus 2. – nr. 23
Terrassehuset er på ca. 70 m2 i 1 plan med stue og 2
soveværelser. Mulighed for ekstra opredning på drømmesenge i stuen. Der må maks. være 6 personer. Ellers
er alt det samme som i hus nr. 1. Til bebyggelsen hører
swimmingpool, tennisbaner og squash-baner.
Udlejning for sæsonen, som er fra 27. maj til 21. oktober, sker ved lodtrækning. Lejen udgør kr. 3.350 pr.
uge + slutrengøring.
Indtil 27. maj og fra 21. oktober til 31.december er
lejen kr. 2.500. Her kan man leje husene uden lodtrækning. Det er ikke muligt at leje husene uden for
sæsonen for 2018, førend dette bliver annonceret i
Pharma i begyndelsen af september.
Udlejning vil ske efter lodtrækning. Deltagelse i lodtrækningen sker ved at indsende en ansøgning via
Pharmaforsikrings hjemmeside www.pharmaforsikring.
dk. under booking.
Vores bookingsystem kræver login hos Pharmadanmark. Opret først din brugerprofil hos www.pharmadanmark.dk. Hvis du er apoteker, skal du kontakte
Phamadanmark, tlf. 39463600, for at få adgang til systemet.
Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest
fredag den 27. januar 2017. Evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jette Schmidt Hansen,
e-mail: jh@pharmadanmark.dk og på foreningens
hjemmeside www.pharmaforsikring.dk.

Lucca, Toscana, Italien.
Lejligheden ligger på 1. sal i et kloster, som indvendigt er totalt istandsat. Huset ligger i en pragtfuld natur omgivet af olivenlunde op ad en blød bjergskråning, der
vender mod syd. Lejligheden er på 128m2 i 2 etager med det synlige tagtømmer i de
skrå lofter på øverste etage, hvilket gør lejligheden utrolig smuk og intim. I lejligheden til 6 personer er der 2 badeværelser, 3 soveværelser og integreret køkken/stue.
Der må maks. overnatte 8 personer, men der er kun senge og sengetøj til 6. Der
forefindes TV, stereoradio og alt i børneudstyr. I køkkenet er der komfur, køleskab,
fryser, opvaskemaskine samt vaskemaskine. Der findes aircondition og WIFI. Der hører swimmingpool inkl. børnepool til lejligheden, som ligger 50 meter fra terrassen,
som er placeret 10 meter fra huset med en fantastisk udsigt.
Udlejning for sommersæsonen, som er fra 27. maj til 21. oktober, sker ved lodtrækning som ovenstående. Lejen udgør kr. 4.950 pr. uge + slutrengøring. Uden for
sæsonen er lejen kr. 3.500. Her kan man leje lejligheden uden lodtrækning.
Det er ikke muligt at leje lejligheden udenfor sæsonen 2018, førend dette bliver annonceret i Pharma i begyndelsen af september.

Bornholm, Svanebakken i Svaneke
Huset ligger med en enestående udsigt over Svaneke by og Østersøen. Der er gåafstand til byen og klippebadestrand. Huset er i 2 plan, i alt ca.105 m2 med 4 soveværelser til maks. 9 personer. I stueetagen er der alrum med lille brændeovn (åbent
køkken og spise/opholdsstue) med 2 udgange til terrassen og 2 soveværelser. Farve
TV med digitalbox til Canal+ og fællesantenne, DVD, stereoanlæg med CD-afspiller
og WIFI. I køkkenet forefindes køleskab, elkomfur med grill og ovn, mikrobølgeovn,
opvaskemaskine og diverse køkkenting. Badeværelse med bruseniche, toilet, vaskemaskine og tørretumbler, På 1. sal er der 2 værelser og opholdsstue med sovesofa +
toilet. Der er barneseng og trip-trap stol samt div. børneudstyr.
Udlejning for sæsonen, som er fra 27. maj til 21. oktober, sker ved lodtrækning
som ovenstående. Lejen udgør kr. 4.450 pr. uge + slutrengøring. Udenfor sæsonen
er lejen kr. 3.000. Her kan man leje huset uden lodtrækning.

Hovden, Norge
Hytten er beliggende i et hytteområde 290 km. fra Oslo og 214 km. fra Kristianssand. Hytten er på 88 m2 og indeholder en stor opholdsstue med pejs og 4 soveværelser. Der findes TV med danske kanaler, DVD og radio med CD-afspiller. Køkkenet
er forsynet med elkomfur med ovn, køleskab, mikrobølgeovn og opvaskemaskine.
Der findes ligeledes en stor fryser. Badeværelse med bruser, vaskemaskine og tørretumbler. Der er mulighed for mange gode naturoplevelser i et ualmindeligt skønt naturterræn. Der findes et stort badeland lige i nærheden med en helt ny og meget
lækker spaafdeling.
Ovennævnte hytte kan uden lodtrækning lejes fra 22. april til 16. december. I juni,
juli og august er lejen kr. 3.000 pr. uge + slutrengøring. Øvrige måneder er lejen kr.
2.700 pr. uge. Der foretages lodtrækning for vintersæsonen. Henvendelse se ovenstående.

Vindere får besked via mail i uge 5/6. Ansøgere, som ikke har vundet, får mail i uge 7/8

Se billeder af husene på Pharmaforsikrings hjemmeside www.pharmaforsikring.dk
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Medicinsikkerhed til salg
Medicin kan lindre og behandle, men brugt forkert
kan medicin sløre symptomer og medføre alvorlige
problemer. Næsespray ødelægger slimhinderne i
næsen, hvis man bruger det for længe, og brugen af
afføringsmiddel kan sløre symptomer på kræft, eller
anorektikere kan misbruge det. Alligevel kan vi
snart finde medicin på supermarkedets hylder på lige fod med spegepølsen og køkkenrullen. Et flertal
på Christiansborg vil nemlig have medicinen ud på
hylderne, hvor borgerne selv kan tage den.
Der er ellers gode argumenter, der taler imod. Man
giver et fejlagtigt indtryk af, at brugen af medicin er
ufarligt, og via reklamer kan producenterne skabe et
unødvendigt merforbrug. Samtidig risikerer borgerne at gå glip af den behandling, de faktisk har brug
for. Argumenterne er hentet fra de mange eksperter
og sundhedsfaglige organisationer, som har advaret
imod forslaget. De eneste fortalere er faktisk dem,
der kan tjene penge på forslaget.
Når medicinen ryger ud på hylderne som almindelige varer, så sender man et signal om, at medicin ikke længere skal betragtes som noget, der skal behandles med særlig omtanke. Der er især to store
problemer. Det ene er, at vi kan gøre skade på os
selv med medicin. Det andet er, at vi kan ramme
forbi med den behandling, vi tager ned fra supermarkedets hylder. Undersøgelser viser, at hver femte

borger tager fejl i sin selvmedicinering og overser
dermed måske mere alvorlige sygdomme. Begge dele har alvorlige konsekvenser for den enkelte og for
samfundet.
Når behandlingen ikke rammer rigtigt, eller når behandlingen ligefrem skader, skaber vi mere sygdom,
ikke mindre. For den enkelte er konsekvenserne
selvfølgelige. Ingen har lyst til at være mere syg end
højst nødvendigt. I den mere uskyldige ende er det
ubehageligt og spild af penge. I den tungere ende
går det ud over livskvaliteten og trivslen. I værste
fald mister man livet. For samfundet er den forkerte
pille i den forkerte mund et dyrt bekendtskab.
Politikerne bevæger sig med åbne øjne i en farlig
retning, hvor medicin ikke længere bliver set som
andet end et almindeligt produkt på supermarkedets hylder. Vi må så sætte vores lid til at de, der tjener penge på et øget salg af medicinen, udviser samfundssind og ikke bruger de samme smarte tricks,
som bliver brugt til at få os til at købe mere vaskepulver, end vi egentlig har brug for. Tro på det!

Anne Kahns
Formand for Danmarks
Apotekerforening
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”

Vi skal skabe en stærk sektor fagligt og økonomisk.

Vi skal skabe muligheden for, at vi kan arbejde med at
styrke danskernes sundhed ud fra vores position som
samfundets lægemiddeleksperter.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening
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”Katapulteret ind i
en ny virkelighed”
Der var ros til landets apotekere for at leve
op til de forventninger, borgerne og politikerne har til sektoren, da formand for
Danmarks Apotekerforening Anne Kahns
gik på talerstolen på årets apotekerkonference
Af Peter Starup

A

potekssektoren befinder sig i en af de største
omstillinger i nyere tid efter den nye apotekerlov, som trådte i kraft i 2015. Det satte sit præg
på formand Anne Kahns tale på årets Apotekerkonference.
Omverdenen lægger mest mærke til forandringerne, fordi der er blevet flere steder at vælge imellem,
når man skal have indløst sin recept, og fordi mange apoteker udvider åbningstiderne. Men for landets apotekere er følgerne af apotekerloven fra 2015
langt mere omfattende.
”Vi er ikke blevet ført blidt og roligt ind i en ny
virkelighed. Vi er blevet katapulteret ind i en ny virkelighed. Det gør noget ved hvilepulsen,” sagde formanden, da hun skulle beskrive udviklingen siden
juli 2015, hvor apotekerloven trådte i kraft.
Den rivende udvikling kommer tydeligst til udtryk i form af de mange nye receptekspederende enheder. Siden det blev muligt at drive op til syv enheder inden for en radius af 75 kilometer fra moderapoteket, er der kommet mere end 100 nye enheder
til.
Talen understregede, at det er hele sektoren, som
mærker forandringerne, ikke kun dem, der åbner
nye enheder, eller som oplever at få nye enheder
som naboer – og konkurrenter. Ud over den øgede
>
konkurrence har apotekerloven medført økonomi-
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ske ændringer, der kommer ændringer i vagtstrukturen, og der er selvvalg på vej, ikke bare på apotekerne men også i detailhandlen.
”Det er ikke så lidt usikkerhed, og usikkerhed er
sjældent et velkomment element. Ikke i almindelighed – slet ikke i en verden af farmaceuter,” sagde
formanden.

Faglighed er fundamentet
Ligesom strategien for apotekerne, Apoteket – Tættere på dig, bygger på apotekernes faglighed, kredsede formandens tale om fagligheden som svaret på,
hvordan det enkelte apotek og sektoren som helhed
skal formå at stå fast midt i alle forandringerne.
”Vi skal skabe en stærk sektor fagligt og økonomisk. Vi skal skabe muligheden for, at vi kan arbejde med at styrke danskernes sundhed ud fra vores
position som samfundets lægemiddeleksperter,”
sagde Anne Kahns.
Hun fremhævede Apoteket – Tættere på dig og de
meget præcise delmål i strategien som det vigtigste
redskab til både at sikre den bedste hjælp til borgerne og at sikre et solidt fundament under apotekets
økonomi.

”Vores alfa og omega er, at vi bliver taget i betragtning, når beslutningstagerne i sundhedssektoren ser
på, hvordan opgaverne skal løses. Hvis vi skal gøre
vores sundhedsfaglighed til en bedre forretning, så
skal beslutningstagerne give os opgaverne,” sagde
Anne Kahns.
For kort tid siden blev Apotekerforeningen inddraget i følgegruppen til regeringens udvalg om det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Inddragelsen kom, efter at foreningen leverede tolv
konkrete forslag til udvalget, hvor apoteket kan bidrage til at løse udfordringerne i sundhedssektoren.
Forslagene blev til på baggrund af strategien.
”Den eneste grund til, at vi uden betænkningstid
kunne levere et brugbart input til udvalget, er, at vi
har strategien. Strategien er præcis og detaljeret. Det
betød, at vi nemt kunne plukke de elementer, som
spiller direkte ind i udvalgets arbejde,” sagde Anne
Kahns.

Nye veje
En anden forandring, som borgerne oplever på flere
og flere apoteker, er, at de kan blive vaccineret mod
for eksempel influenza eller i forbindelse med rejser.
Det er en udvikling, som er værd at holde øje med,
også i forhold til at skabe nye forretningsområder,
noterede formanden i talen. I Irland foregår influenzavacciner i samarbejde med myndighederne for at
sikre, at så mange som muligt i risikogrupperne benytter sig af muligheden.
Resultaterne i Irland er gode. Tallene viser, at et
stigende antal borgere i risikogrupperne bliver vaccineret mod influenza. Anne Kahns mener, at danske apoteker kan levere mindst lige så gode resultater.
”Alle andre steder, for eksempel hos den praktiserende læge, skal borgeren bestille tid for at blive
vaccineret. Hos os kan man komme ind fra gaden
og få det gjort. Og vi kan spotte dem, det handler
om. Vi ved godt, hvornår vi står med for eksempel
en kvinde, der er gravid ud over 12. uge, en patient
med nedsat lungefunktion eller en diabetespatient.
Vi kan uden videre tage snakken om, hvorfor vaccinen er vigtig. Og vi kan give den på stedet,” sagde
Anne Kahns.

>
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Medlemsdebat i faglighedens
Spørgsmål om faglighed og de mange nye
enheder prægede i høj grad den årlige
medlemsdebat på Apotekerkonferencen

Af Jacob Haaning Andersen

F

agligheden fyldte meget i formand Anne
Kahns tale, og det gjorde den også i medlemsdebatten senere på dagen. Både i forhold til de enkelte opgaver i hverdagen på apoteket og mere generelt på sektorniveau. Men lad os starte med en
opgave som medicinsamtaler.
Apoteker Ulla Poulsen fra Vejen Apotek glædede
sig over de mange nye enheder, men spurgte de andre apotekere om, hvordan man tackler en borger,
som kommer ind på en filial og spørger efter en me-

Apoteker Ole Lystrup Iversen spurgte salen, hvordan
man skaber incitamenter, som gør, at brodne kar opfører sig bedre.

dicinsamtale, når der ikke er en farmaceut til stede.
”Så er den eneste mulighed at lave en aftale, men
det er vores erfaring, at de fleste gerne vil have samtalen med det samme,” sagde hun. Og det er selvfølgelig et problem, fordi medicinsamtaler som bekendt kun må gennemføres af farmaceuter og ikke
af farmakonomer, mens apotekernes filialer ikke
nødvendigvis skal være bemandet af farmaceuter.
Det har dog ikke givet Gitte Halberg Andersen,
apoteker på Rødding Apotek, problemer. På hendes
enheder har man haft succes med at lave aftaler om
samtaler på et senere tidspunkt.
”Jeg har farmaceuter på flere af mine filialer, men
jeg har faktisk god erfaring med at få et telefonnummer, så farmaceuten kan ringe tilbage. Så kan
man finde et tidspunkt, som passer. Det kan også
være en løsning, hvis man ikke lige har en farmaceut, når der kommer en, som vil have en medicinsamtale,” sagde Gitte Halberg Andersen.

Ønske om flere farmaceuter
Diskussionen fik apoteker Lars Foged fra Odense
Dalum Apotek til at kigge mere bredt på sektoren og
de mange nye filialer, som er åbnet efter lovændringen for halvandet år siden.
”Det er en meget relevant problemstilling, fordi
der ikke er krav om farmaceutbemanding på alle de
receptekspederende enheder. Det var i sin tid tænkt
som en midlertidig løsning, fordi vi ikke kunne
skaffe farmaceuter nok. Men så kom den nye apotekerlov, og vi kan lave nye filialer uden farmaceutbemanding. Vi har kæmpet med arme og ben for et
kompetencemonopol og farmaceutejerskab, og
hvad gør vi så? Vi skyder os selv i foden. Det, som
Ulla Poulsen nævner, er et symptom på, at vi går i
en forkert retning. Jeg ser meget gerne, at foreningen kæmper for, at der skal være farmaceutbemanding på alle receptekspederende enheder,” sagde
Lars Foged.
Formand for Apotekerforeningen Anne Kahns var
for så vidt enig med Lars Foged i, at det ville være
bedre, hvis der også var krav om farmaceutbemanding på filialerne. Hun mener dog ikke, at det er en
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tegn
realistisk målsætning.
”I den bedste af alle verdner, der havde vi farmaceuter på alle receptekspederende enheder, men det
er ikke en farbar vej politisk. Kommer en borger en
dag, hvor der ikke er en farmaceut, så kan man jo
oplyse, at farmaceuten eksempelvis er der hver tirsdag og fredag, eller man kan henvise til hovedapoteket, hvor borgeren kan komme til med det samme. Det er vigtigt, at vi ikke går på kompromis med
fagligheden, men vi er også nødt til at være realistiske, og så skal vi give den bedste service til kunderne,” sagde Anne Kahns.
Birgit Mensberg, apoteker på Slagelse Svane Apotek, tog også ordet i den forbindelse. Hun bad sine
apotekerkollegaer om at udvise mere besindighed i
forhold til oprettelsen af nye filialer.
”Lige i øjeblikket laver man rigtig mange filialer
op og ned ad hinanden, og så udvander vi systemet,
fordi de skal bemandes, og så går der personale fra
hovedapoteket ud til de mange forskellige filialer. Vi
når op på 112 nye enheder til februar. Vi når sikkert
også meget længere, men skulle vi ikke lige begrænse os lidt? Det var en opfordring,” sagde Birgit
Mensberg.

Hele sektoren skal huske fagligheden
På sidste års konference fyldte emnet om, hvordan
man får alle apoteker til at leve op til den fælles
strategi, en hel del. Dette emne kom også op i årets
medlemsdebat, og apoteker Ole Lystrup Iversen fra
Løve Apotek Nykøbing F. spurgte, hvordan man får
skabt incitamenter til, at brodne kar opfører sig bedre. Det kan være relevant eksempelvis i forhold til
de varer, der sælges på apotekerne. Det syntes Lisbeth Roslund Nielsen fra Esbjerg Krone Apotek, var
et rigtig godt spørgsmål.
”Det er helt centralt. Kan vi overhovedet have en
fælles strategi i den verden, som den ser ud nu? Det
synes jeg godt, man kan, men hvordan får vi alle til
at følge den?”
Apoteker Peder Harboe fra Korsør Apotek foreslog,
at foreningen opfordrer Lægemiddelstyrelsen til at
komme på uanmeldte kontrolbesøg hos apotekerne,

Apoteker Lars Foged mener, at der bør være krav om
farmaceutbemanding på alle receptekspederende enheder.

når det gælder overholdelsen af bemandingsreglerne. I dag melder styrelsen sine kontrolbesøg i forvejen. Uanmeldt kontrol kunne være en måde at sikre, at alle følger de samme spilleregler.
”Styrelsen skal opfordres til at komme ud og se
verden omkring sig og tjekke, at deres regler bliver
overholdt,” sagde Peder Harboe.
Formand Anne Kahns fortalte, at foreningen ikke
har nogen sanktionsmuligheder, men i stedet må gå
til myndighederne, hvis man hører om urent trav.
Derudover sætter hun sin lid til, at mange apotekere
fortsætter med at bakke op om det faglige fællesskab.
”Jeg er glad for, at vi er så mange samlet i dag, og
at her er så positiv en ånd. Vi lever i en tid, hvor
fællesskaber over hele verden nedbrydes, men vi
skal huske på, at vi er rigtig mange, som gerne vil
det samme. Vi vil bakke op om den strategi, som er
lagt, og bakke op om det, som er bedst for sektoren,” sagde Anne Kahns, som for den bemærkning
høstede debattens største bifald.

>
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Livlig debat om
apotekets ydelser
Opgavefordelingen mellem apoteker og
læger kom til at fylde i debatten, da fem
repræsentanter fra hver sin ende af sundhedssektoren mødtes for at diskutere dilemmaer i sundhedsvæsenet
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

L

ivet i sundhedssektoren byder på mange svære
dilemmaer, og Apotekerkonferencen blev en
anledning til at få vendt et par af dem. Radiovært
Mads Steffensen fra programmet Mads & Monopolet var ordstyrer for debatten. Panelet bestod af
næstformand i PLO Niels Ulrich Holm, formand for
Danske Patienter Camilla Hersom, sektorformand i
FOA Karen Stæhr, rådmand for Sundhed og Omsorg
i Aarhus Kommune Jette Skive og formand for Danmarks Apotekerforening Anne Kahns.
Første dilemma kom fra en kvinde, hvis ægtemand lider af demens og ikke ønsker, at familien
beder om hjælp til medicinhåndtering.
”Der er to, der har behov for hjælp i det her dilemma. Det er helt tydeligt, at ægtemanden har behov for at få håndteret sin medicin korrekt. Men
der er også et råb om hjælp fra kvinden i forhold til
praktisk hjælp i hjemmet. Hvis ikke der bliver gjort
noget ved det, har vi to patienter lige om lidt, og ikke kun én. Hun har brug for at støtte sig op ad nogle, som han også vil lytte til. Her er den praktiserende læge et godt bud, da han ofte kender familien og
familiens situation,” sagde Camilla Hersom.
Anne Kahns påpegede, at apoteket også kan være
med til at løse kvindens dilemma.
”Jeg hæfter mig ved, at ægtemanden ønsker at
være selvhjulpen. På apoteket tilbyder vi medicinsamtaler. Her kan ægteparret få en viden om hans
medicin og få mulighed for at stille spørgsmål dertil. Man kan også overveje dosisdispensering. Her
sender apoteket dosispakker, der er med til at sikre,

den rigtige medicin bliver taget på det rigtige tidspunkt i den rigtige mængde. På den måde kan familien være selvhjulpen i eget hjem,” foreslog Anne
Kahns.
Karen Stæhr var skeptisk overfor forslaget om dosispakker.
”Så kan man risikere, at manden måske ikke vil
tage sin medicin. Der skal tages pædagogiske midler
i brug, for at manden føler sig tryg ved sin medicin.
Det skal foregå i et samarbejde mellem lægen, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Hustruen skal være
en hustru, ikke en social- og sundhedshjælper,” sagde Karen Stæhr.
Jette Skive var mere positiv overfor de små dosispakker.
”Manden er åbenbart ikke så langt henne i sin
sygdom, siden han har en mening om sin medicin.
Og så kan man absolut ikke umyndiggøre ham. Jeg
er faktisk tryg ved, når apoteket tilbyder at sende de
her dosispakker, som Anne taler om. Apoteket kan
se på, om den ene pille gør mere skade end den anden, når man blander al medicinen sammen. Det er
ikke altid, at mine fagfolk er opmærksomme på dét,
så det er ofte en god idé, at farmaceuter er inde
over,” sagde Jette Skive.

Samarbejde mellem læger og apoteket
Bølgerne gik højt blandt paneldeltagere og enkelte
medlemmer i salen under andet dilemma, da Karen
Stæhr drejede debatten ind på plejehjemslæger.
”Prøv at tænke jer at sidde på et plejehjem, hvor
måske tre eller fire beboere er syge og har hver deres
læge. Personalet bruger så lang tid på at prøve at få
fat på beboernes læger. Jeg tror derfor, det bliver en
succes at få lægerne ud på plejehjemmet,” sagde Karen Stæhr.
Det fik apoteker Christina Weidemann Pedersen
fra Aabybro Apotek til at blande sig i debatten.
”Jeg kommer fra det, mange betegner som Udkantsdanmark. Vi har stort set ingen praktiserende
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læger. Så hvor skal læger ude på plejehjemmene
komme fra? Det er fint nok, at man ønsker, lægen
skal være omdrejningspunktet, men oppe hos os er
det faktisk apoteket, der bliver det, for lægerne har
ikke tid,” lød det fra Christina Weidemann Pedersen.
Anne Kahns bød ind med, hvordan apoteket kan
bidrage til at afhjælpe lægemanglen.
”Mange af de patienter, der er skeptiske over for
deres medicin, møder vi også på apoteket. Selvfølgelig skal man tale med en læge om, hvorvidt behandlingen skal fortsætte, hvis man er skeptisk.
Hvis den skal fortsætte, er det oplagt at tage en medicinsamtale på apoteket og få afklaret, hvorfor det
er vigtigt at tage sin medicin, hvad man kan forvente af bivirkninger, og få en opfølgning på det efter
to til fire uger.”
Hun spurgte derefter Niels Ulrich Holm fra PLO,
hvad han siger til, at apoteket er med til at aflaste
lægerne med nogle af de opgaver, som apoteket også kan løse.
”Medicinsamtaler er et rigtig godt tilbud til nogle
grupper i samfundet. Men jeg er helt sikker på, at I
rammer ved siden af skiven for nogle af dem, som
jeg har svært ved at medicinere. For socialt udsatte
er det ikke nødvendigvis en medicingennemgang,
de efterlyser. Nogle mennesker skal vælge mellem
en øl og medicinsk behandling. Man kan ikke kun
tage udgangspunkt i, hvad man burde gøre,” svarede Niels Ulrich Holm.
Anne Kahns svarede tilbage: ”Vi fanger de svage
sociale grupper. Det gør vi, når de kommer ned for

at hente ny medicin, de har fået ordineret til en ny
behandling til en længerevarende sygdom.”
Kommentaren fra Niels Ulrich Holm fik også en
anden apoteker på tilskuerrækken op på mærkerne.
”Niels, det lyder som om, du underkender kundskaben om lægemidler hos os farmaceuter. Vi er eksperter i lægemidler. I læger mener, I har for mange
opgaver. Vi opfordrer jer til at tage imod hjælpen
fra os med hensyn til lægemidler. I må være åbne
for, at der er nogle opgaver, som apoteket kan løse
ligeså godt som jer – og måske endda bedre. Under
nogle forhold, hvor der er tid til det. Så hvis vi kan
tage en snak om, hvor grænserne går mellem vores
kompetencer, så tror jeg på, vi kan løfte Danmark,
hvad angår brugen af medicin,” sagde Rikke Holm
Løvaas fra Nørresundby Apotek.
”Jeg beklager meget, at du opfatter det på den måde. PLO finder det beklageligt, at der er mangel på
praktiserende læger i Danmark. Jeg værdsætter i den
grad, at borgere får en rigtig god vejledning og service, når de går ned på apoteket. Min pointe er bare,
at det ikke er alle borgere, der går på apoteket,” kvitterede Niels Ulrich Holm.
Han afsluttede debatten med at råde SOSU-assistenter til at skrive til lægen, hvis der er problemer
med en beboers medicinering.
”De skal skrive til lægen. Lægen er der. Vi har en
aftale om, at vi svarer indenfor fire dage, og ofte
svarer vi samme dag. Vi svarer også på mails fra
apoteket. Så jeg synes faktisk, vi er fuldt ud tilgængelige, og at vi har været det i lang tid,” sagde Niels
>
Ulrich Holm.
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Hospitalet som et formel 1-pitstop
Godt samarbejde er ifølge ledende overlæge
grunden til, at Regionshospitalet Silkeborg
hurtigt finder den rigtige behandling til
komplicerede patienter
Af Jacob Haaning Andersen

V

i har alle sammen hørt historierne. Patienten, der oplever sundhedsvæsnet som en
squashbane, hvor hun er blevet til bolden, som i en
fast rytme sendes frem og tilbage mellem egen læge
og hospital, fordi ingen kan finde ud af, hvad hun
fejler.
For ledende overlæge Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg er det
vigtigt at indrette systemet, så patienten undgår at
blive en kastebold.
Eksempelvis når en patient oplever åndenød og
går til lægen, som sender patienten videre til en
hjerteafdeling. Hjerteafdelingen konstaterer så, at
der ikke er nogen problemer med hjertet, og patienten bliver sendt tilbage til egen læge. Egen læge

genovervejer og sender patienten til lungeafdelingen i stedet, men heller ikke her finder man noget,
og patienten får derfor en ny aftale hos egen læge,
som så prøver en gigtafdeling i stedet, og så videre
og så videre.

Lynforløb
”Vi har lavet nogle lynforløb, så patienten undgår
at blive sendt frem og tilbage mellem egen læge og
de forskellige afdelinger på hospitalet. Vi skulle udtænke nogle forløb, hvor man kunne arbejde sammen og lave det hele på en gang. Det er ikke en arbejdsmetode, vi har opfundet. I pitstoppet er det
fuldstændig utænkeligt, at Ferrarien får udskiftet et
hjul ad gangen og så fyldt benzin på bagefter. De
ordner det hele på en gang, og det er reelt set også
det, som vi forsøger. Vi er ikke helt nået ned på syv
sekunder endnu, men der arbejdes stadigvæk på
det,” fortalte Ulrich Fredberg fra Apotekerkonferencens talerstol.
Hospitalet har samlet de forskellige læger, sygeplejersker og farmaceuter, og når patienten bliver sendt
på hospitalet fra egen læge, så er det Diagnostisk
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Center, som har ansvaret. Det vil sige, at centret finder den rigtige behandling, og så skal egen læge ikke lave mere eller henvise andre steder hen. Det kan
lade sig gøre, fordi de rigtige kompetencer er samlet
i centret frem for på forskellige afdelinger, som ikke
har noget med hinanden at gøre.

Arbejde på en ny måde
Ulrich Fredberg nævnte som eksempel hospitalets
røntgenlæger. En patient har fået en ultralyd på
grund af mistanke om galdesten. Ultralyden viste
ingen galdesten, men gav til gengæld mistanke om
en svulst i blæren. Normalt vil røntgenlægerne sende et brev til patientens egen læge om mistanken,
og egen læge indkalder patienten og sender en ny
henvisning til hospitalet. Patienten bliver så indkaldt til en ny scanning. Den nye scanning viser, at
der er en svulst, hvilket også bliver skrevet til lægen,
som indkalder patienten igen, og så får patienten
en ny tid på hospitalet to dage efter.
Når røntgenlægerne i Silkeborg ser den første ultralyd og får mistanke om en svulst i blæren, så siger de det til patienten frem for at sende et brev til
egen læge. De spørger patienten, om han ikke vil
have scanningen samme dag, så mistanken kan beeller afkræftes. Når mistanken er bekræftet, så siger
de det til patienten og ringer til den kræftafdeling,
som kan tage sig af ham. Han får en tid to dage senere, og egen læge bliver underrettet.
”Det første forløb tager 29 dage. Det sidste forløb
tager to dage, og både hospital og egen læge sparer
en masse tid, og det gør patienten også,” sagde Ulrich Fredberg. Han understregede, at et hurtigt forløb er en rigtig god ting. Både fordi det er billigere i

”

skattekroner, og fordi det øger chancen for overlevelse.

Samarbejdet er helt afgørende
Ifølge Ulrich Fredberg har det været en afgørende
faktor, at kompetencerne er samlet i et fællesskab.
Dermed er alle de forskellige specialer en del af succesen, når tingene flasker sig.
”Folk kan se, at det giver noget. Ikke kun til patienterne, men også til en selv. Man kommer til at
lave noget, som er mere spændende og får oplevelsen af, at patienterne siger ’hold da op! Tak skal du
have! Succesoplevelserne gør det meget nemmere at
gennemføre det næste forløb, fordi medarbejderne
oplever, at de får noget ud af det,” sagde Ulrich
Fredberg.
Det bliver straks mere vanskeligt, når et andet hospital skal med i processen.
”Vi kan ikke sørge for, at et andet hospital eksempelvis laver en scanning samme dag. Vi kan rykke,
men det tager den tid, som det tager. Når aktørerne
bliver samlet, så er vi mere dynamiske og kan bedre
navigere efter den vej, som udviklingen går. Siloerne bliver nedbrudt,” sagde Ulrich Fredberg.

Regionshospitalet Silkeborg
Hospitalet blev i 2007 af Region Midtjylland udnævnt til et udviklingshospital, der skulle skabe
hensigtsmæssige tværfaglige og tværsektorielle patientforløb. Hospitalet har de seneste år modtaget
en lang række anerkendelser, blandt andet som
hospitalet med landets højeste kvalitet, det bedste
mindre hospital de seneste tre år og Den Gyldne
Skalpel.

I pitstoppet er det fuldstændig utænkeligt, at

Ferrarien får udskiftet et hjul ad gangen og så
fyldt benzin på bagefter. De ordner det hele på en
gang, og det er reelt set også det, som vi forsøger.
Ulrich Fredberg, ledende overlæge Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg

>
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Apotekerdilemmaer
Helle Abildgaard Rasmussen, Peder Harboe og Tue Askaa, apotekere på henholdsvis Tønder Løve
Apotek, Korsør Apotek og Øresund Apotek, tog apoteksdilemmaer under kærlig behandling. Det
blev blandt andet drøftet, hvad man som apoteker bør gøre, hvis naboapotekeren snyder på vægten,
om man skal give en dygtig farmaceut det, som hun peger på, og hvad man stiller op med en kasse
meget populære nissehuer, som gemmer sig i apotekets baglokale.

”

Hvis man ansætter en, som man ikke tror på,

så ender man alligevel med at stå med opgaven
selv, så det vil jeg aldrig gøre.”
Apoteker Tue Askaa til dilemmaet om at ansætte en god – men også rigtig dyr – farmaceut, eller ansætte en,
som er billigere i lønkroner, men som så sikkert heller ikke er helt så dygtig.
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”I gør det nærmest irriterende godt”
Livsstilsekspert Flemming Møldrup holdt
oplæg på Apotekerkonferencen om borgernes forventninger til apotekerne. Han roste
apotekerne, men mener alligevel, at apotekerne kan blive endnu bedre
Af Jacob Haaning Andersen

D

u sagde under dit oplæg, at apotekerne gør det
nærmest irriterende godt. Hvad mente du med

det?
Man er nødt til at hente sin medicin på apoteket,
og det er ikke ensbetydende med, at apotekerne giver god service. Men det gør de. Det kan ses på eksempelvis målingen fra Søndagsavisen tidligere på
året, hvor flest pegede på apotekerne som en branche, der giver god service. Det er også det, som jeg
oplever, når jeg kommer på apoteket. Jeg var eksempelvis på et apotek på Østerbro, hvor apotekeren
frarådede en kunde at købe vitaminpiller til sine
børn, fordi det lød til, at børnene får dækket deres
behov igennem kosten. Det er rigtig god service og
vejledning. Det er lidt irriterende for sådan en som
mig, for jeg vil jo gerne komme og give en kritisk
opsang.
Alligevel mener du, at apotekerne kan gøre det endnu
bedre. Hvad tænker du særligt på der?
Det er vigtigt, at apotekerne griber de tendenser, der
er i samfundet, og også styrker deres position som
dem, der forsvarer vores sundhed. Det kunne være
ved at hjælpe med at måle og kortlægge den enkel-

Blå bog
Flemming Møldrup er rådgiver i den strategiske rådgivningsvirksomhed MäRK, og
han optræder som livsstilsekspert i DR1programmet Kender Du Typen?
Han er desuden forfatter til børnebogen
Syv guddommelige dage i Albert Svenssons ellers ret almindelige liv.

tes sundhed. Teknologien er der, den skal bare gribes.
Tror du, at det er en opgave, som apotekerne
vil kunne løfte?
I USA kan man i supermarkeder få hjælp til at måle
og kortlægge sin sundhed, og hvis man kan det i et
amerikansk supermarked, så kan apotekerne også. I
takt med at kernevelfærden sættes under pres, så vil
private virksomheder i højere grad byde ind på disse områder. Det kunne også være et område som
sundhedspleje for nybagte forældre, som en apoteker sagde under mit oplæg. Også her har apotekerne
en mulighed for at bygge oven på deres rolle, ligesom vi også har hørt om, at nogle gravide bruger
private jordemødre.
Hvilke forandringer tror du, at apotekerne vil opleve i
forhold til borgernes forventninger over de næste år?
Det gode råd – som i eksemplet med vitaminpillerne – er ekstremt vigtigt. Det bør være noget, som
man har fokus på. Alle skal gå fra apoteket med et
godt råd. Det skaber en ekstremt høj grad af kundeloyalitet. Jeg ved godt, hvor hende moren med
vitaminpillerne går hen næste gang, også selvom
det måske ikke er den nemmeste løsning. Vi orienterer os mod meningsfulde virksomheder, og det er
vigtigt for apotekerne, at borgerne opfatter dem
som meningsfulde. Særligt hvis de vil bevare retten
til at være de eneste, som må udlevere receptmedicin. Det kræver, at man har borgernes opbakning og
sympati.

”

Jeg var eksempelvis på et
apotek på Østerbro, hvor apotekeren frarådede en kunde at købe
vitaminpiller til sine børn, fordi det
lød til, at børnene får dækket deres
behov igennem kosten. Det er
rigtig god service og vejledning”.
>
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Se dit apotek med kundens øjne
Kom om på den anden side af skranken, så
du kan se, hvordan kunderne oplever turen
på apoteket. Sådan lød rådet under parallelsessionen om apoteksindretning
Af Jacob Haaning Andersen

S

iden Rami Zeidan overtog Viborg Svane Apotek
for omkring halvandet år siden er der sket store forandringer med indretningen af apoteket. Som
nyslået apoteker fik han straks sat en kundeundersøgelse i gang. Den viste blandt andet, at ventetiden
var en tand for lang, at handicaptilgængeligheden
var for ringe, og at publikumsrummet i det hele taget ikke var indrettet på en måde, så kunderne
nemt kunne komme rundt og se, hvad der var på
hylderne.
”Indretningen gjorde, at kunderne tit stod og ventede lige ved indgangen, så folk havde svært ved at
komme forbi, når de kom ind på apoteket. Vi har
flyttet rundt på nogle ting, så kunderne i højere
grad spreder sig ud over hele apoteket,” fortæller
han. Skranke nummer 1 er eksempelvis ikke længere nærmest indgangen. Den er flyttet ned i bunden

af apoteket, og selvom skrankerne har samme antal
og placering som før, så går folk automatisk mod
kasse 1.
”De trækker deres nummer, kigger op, og tidligere, da skranke nummer 1 var lige ved døren, blev de
stående der. Gå ud og træk et nummer, og observer
dit apotek. Det er meget lærerigt,” sagde han. Samlet set har ændringerne af indretningen betydet, at
der er kommet mere plads på gulvet.
Apotekeren har også lavet tiltag, som skal gøre
apoteket mere imødekommende overfor kunderne.
”Det betyder meget at blive mødt af et venligt ansigt. Nu har vi en medarbejder på gulvet, som tager
imod kunderne og hjælper dem med de spørgsmål,
som de måtte have til eksempelvis frihandelsvarerne. Vi har også indført, at personalet, hvis de taler
med hinanden bag skranken, skal have front mod
publikumsrummet, så kunderne kan se deres ansigter,” fortalte Rami Zeidan.
Trendrådgiver og indretningsarkitekt Anja Gaede
fra konsulentvirksomheden SPOTT trends & business var helt enig med Rami Zeidan i, at det er en
god ide at ”trække i civilt tøj og komme ud på gulvet”, som hun sagde det. Det er en vigtig øvelse at
forsøge at se apoteket fra et lidt andet perspektiv
end apotekerens eget.
”Hvis I gerne vil have fat i eksempelvis yngre
kvinder som mig, så skal I indrette apoteket på en
måde, så det passer til vores præferencer,” sagde
hun. Hun nævnte eksempelvis muligheden for mere grønt og flere træfarver på apoteket og foreslog,
at apotekerne tegner deres indretning på en måde,
så det bliver helt tydeligt for kunderne, hvor de skal
gøre hvad. Resten af Anja Gaedes råd kan findes på
medlemsnettet.
Hun roste også Rami Zeidan for den visuelle identitet med apoteksskiltet, som pryder apotekets facade.
”Det er super med den her genkendelighed. Det
virker rigtig godt,” sagde hun.

Trendrådgiver Anja Gaede opfordrede apotekerne til at trække
i civilt tøj og tage en tur på eget apotek som almindelig kunde.
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Michael K. Dalberg, partner og statsautoriseret revisor hos PwC.

Husk også de indirekte indtægter
Det er ikke kun de umiddelbare indtægter
og udgifter, som skal regnes med, når økonomien i en sundhedsydelse skal gøres op
Af Jacob Haaning Andersen

D

et store spørgsmål på parallelsessionen om
økonomi og sundhedsydelser var, om apotekerne kan tjene penge på ydelserne. Michael K. Dalberg, partner og statsautoriseret revisor hos PwC,
havde svar på rede hånd.
”Det kan man. Hvis indtægterne overstiger udgifterne,” sagde han til salens store fornøjelse. Regnestykket er dog mere kompliceret end som så.
Michael K. Dalberg fortalte, at der også kan være
indirekte indtægter. Det dækker over, at apoteket
med ydelserne kan skabe større kundeloyalitet. Apoteket kan også tiltrække nye kunder, som får øjnene
op for apotekets fortræffeligheder, når de hører om
apotekets sundhedsydelser. Der er dog tale om et
tveægget sværd. De indirekte indtægter kan nemlig
hurtigt blive til indirekte udgifter, hvis kunden ikke
er tilfreds.
”Det er vigtigt, at både kunder og personale har
en god oplevelse, når I leverer sundhedsydelser,”
sagde han.
Revisoren mindede også apotekerne om, at de ikke behøver at levere sundhedsydelser for deres blå
øjnes skyld. De skal huske at få en fair betaling, når

de eksempelvis indgår aftaler med en kommune.
”Husk at få en fair pris. I leverer en ydelse af høj
kvalitet. Det ved kunden godt. De er vant til at betale en fair pris for kvalitetsydelser,” sagde Michael
K. Dalberg.
Ifølge sessionens anden oplægsholder, udviklingschef hos Pharmakon Charlotte Rossing, så kan apotekernes tilgang til sundhedsydelser gøres op i fire
kategorier. Der er deciderede sundhedsydelsesapoteker, som har et strategisk mål om at være det apotek, som leverer sundhedsydelser. Så er der såkaldte
netværksapoteker. De er ikke nødvendigvis i frontlinjen, men satser på at levere sundhedsydelser
sammen med andre mere driftsorienterede aktiviteter. Der er også detailapoteket, som venter på, at
markedet for ydelser udvikler sig, inden det selv kaster sig ind i kampen. Til sidst er der det klassiske
apotek, som først og fremmest fokuserer på udlevering af medicin.
Kategoriseringen kommer fra et australsk forskningsprojekt, som ifølge Charlotte Rossing konkluderede, at netværks- og sundhedsydelsesapotekerne
klarer sig bedst i forhold til at levere et stort antal
ydelser.
”Som apoteker spiller I en kæmpe rolle. Der er
mange af jeres farmaceuter, som gerne vil det her,
men de kan ikke selv, så støt op om dem,” sagde
>
Charlotte Rossing.
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Mange af de fremmødte apotekere kunne genkende de problemer, som direktør i Center for Ledelse, Mogens Fog, talte om.

Hvad er det bedste
ved at arbejde på apotek?
Rådgivning, undervisning og medicingennemgang. Apotekerne skal gøre det tydeligt
for potentielle kandidater, at der er mange
spændende opgaver på apoteket
Af Jacob Haaning Andersen

D

et er en følelse, som mange apotekere kender.
Ansøgningsfristen til den ledige stilling som
farmaceut er udløbet, og det er ikke ligefrem væltet
ind med ansøgninger. De ansøgninger, der trods alt
er kommet, er ikke helt af den kaliber, man havde
sat næsen op efter, og så bliver det svært at vælge.
Mogens Fog, direktør i Center for Ledelse, spurgte
under parallelsessionen om rekruttering, hvilke problemer deltagerne slåsser med i forhold til rekrutteringen.
”For få ansøgere,” sagde en, og en anden pegede
på manglende kvalitet i ansøgerfeltet. Så var linjen
ligesom lagt.
Mogens Fog understregede, at det er rigtig vigtigt
for apotekerne, at det skinner igennem i jobopslagene, at man som arbejdsgiver mener, at stillingen
faktisk er rigtig spændende. Han viste to eksempler
fra apoteksjob.dk, hvor det ene opslag helt kort
nærmest bare konstaterede, at apoteket havde en le-

dig stilling. Det andet opslag foldede historien om
apoteket lidt mere ud og fortalte om, hvilke muligheder og opgaver der er på apoteket.
”I skal gøre det tydeligt, at her er altså en stilling,
som er rigtig spændende, fordi du kan arbejde med
det og det og det. Tænk over, hvad der gør det spændende at være på apoteket, og hvad der gør dig glad.
Sørg for, at de ting skinner igennem i opslaget,” sagde Mogens Fog til de omkring 60 apotekere i salen.
Han fortalte også, at man på et mere overordnet
sektorniveau kan forsøge at skabe et bedre renomme for branchen, så den fremstår mere ”skarp” i
forhold til andre brancher. Mogens Fog fortalte om
McDonald’s, som igennem en effektiv brandingstrategi har haft held til at forbedre synet på burgerkæden og gjort den mere attraktiv som arbejdsplads.
For fem-seks år siden havde McDonald’s svært ved
at rekruttere, men det har ændret sig.
”Og det er ikke kun vigtigt i forhold til rekruttering. Det er også vigtigt i forhold til medarbejderne
og den daglige drift, fordi stolthed over arbejdspladsen giver arbejdsglæde, og det smitter af på kunderne,” sagde Mogens Fog.
I Apotekerforeningen bliver der i disse måneder
barslet med en ny rekrutteringskampagne, som skal
åbne flere unge menneskers øjne for de mange
spændende muligheder i apotekssektoren.
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Flere elever med rette kompetencer
skal gennemføre uddannelsen
Der er ikke sammenhæng mellem de
bedste elever og apoteker. Det skifter fra år
til år, hvilke apoteker der uddanner de
bedste elever, viser ny analyse
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

A

poteket fastholder bedst dygtige farmakonomer ved at stille god coaching til rådighed
for eleven, lytte til elevens behov, stille krav og sørge for at give eleven ansvar. Det viser Farmakonomskolens nye analyse, som Pharmakons direktør og
rektor, Lotte Fonnesbæk, præsenterede på en parallelsession. Baggrunden for analysen er at afdække,
hvordan man får flere dygtige elever igennem uddannelsen.
Analysen fandt også, at der ikke er en sammenhæng mellem de bedste elever og apotekerne. Det
skifter fra år til år, hvilke apoteker der har de bedste
elever. De bedste elever er i undersøgelsen de 20
procent af eleverne fra Hold 16 med det højeste
gennemsnit.
”Der er intet mønster i, hvilke apoteker der udlærer de bedste elever. Hverken med hensyn til apote-

Hovedparten af de bedste nyuddannede farmakonomer ønsker at
blive i apotekssektoren, fortalte rektor og direktør Lotte Fonnesbæk.

kets størrelse eller geografiske beliggenhed,” fortalte
Lotte Fonnesbæk.
Det er træk ved eleven, der gør, at vedkommende
klarer sig godt. Den gode elev er typisk lidt ældre
end gennemsnittet, har en tidligere uddannelse, er
flittig, målrettet og motiveret. Hovedparten af de
bedste nyuddannede ønsker at blive i apotekssektoren, da de ser mange muligheder for at bruge deres
faglige viden.
Analysen viser dog, at 41 procent af de bedste elever overvejede at stoppe under uddannelsen. Passion for faget, en spændende uddannelse og stædighed var blandt årsagerne til, at de alligevel valgte at
gennemføre.
Gennemførelsesprocenten for uddannelsen er faldet med tiden. Eleverne falder primært fra i løbet af
de første seks måneder, det vil sige i prøvetiden. De
hyppigste årsager er, at uddannelsen ikke lever op
til elevens forventninger, personlige grunde eller
det sociale miljø på apoteket. Frafaldet er dog ikke
knyttet til bestemte kredse, men varierer fra år til år.
Ifølge analysen siger flere op eller opsiges af årsager,
som apoteket i en vis udstrækning allerede har mulighed for at afdække i forbindelse med ansættelsen.

>

Undervejs fik publikum telefonerne op af lommerne. De kunne nemlig gætte med på
analysens resultater, så de samlede besvarelser blev vist på salens storskærm.
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Simpel og sammenhængende kvalitetsstyring

At arbejde med god kvalitet er mere end bare et projekt, fortalte Jeppe Vagtholm-Jensen, konsulent fra Ledelsesakademiet i
Region Syddanmark, det er en kultur.

Kvalitetsstyring skal holdes enkelt og
fokusere på det, der skaber værdi for borgeren. Det mener konsulent fra Ledelsesakademiet i Region Syddanmark
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

”

Arbejd vedholdende og kompromisløst med at
sætte borgeren først.” Sådan lød budskabet fra
Jeppe Vagtholm-Jensen, konsulent fra Ledelsesakademiet i Region Syddanmark. På en parallelsession
gav han inspiration til apotekerne om, hvordan de
kan sikre kvalitet i apotekets arbejdsgange. For i takt
med at en apoteker udvider og får flere enheder, er
der større krav til ledelse og styring.
Jeppe Vagtholm-Jensen introducerede deltagerne
for den såkaldte Syddanske Forbedringsmodel udviklet af Region Syddanmark. Kvalitetsmodellen
handler for det første om at fokusere på det, der
skaber værdi for borgeren. De trin, der ikke skaber
værdi for kunden, skal fjernes. For det andet skal lederen tæt på driften og være rollemodel for de forandringer, der skal ske. Det tredje punkt, som Jeppe
Vagtholm-Jensen fremhæver, handler om at turde
slippe initiativet løs hos de medarbejdere, der er
tættest på borgerne. Det er medarbejderne, som skal
skabe forandringerne, da de kender driften bedst.
Dog pegede han på én medarbejder, som lederen

skulle være særlig opmærksom på.
”Den farligste medarbejder, vi har, er ’plejer’. Den
eksisterer desværre på rigtig mange arbejdspladser,”
sagde han.
Arbejdet med kvalitetsmodellen er ikke kun for en
tidsbegrænset periode.
”Det er mere end et projekt. Det at arbejde vedholdende med at skabe den gode kvalitet er lige så
meget en kultur. En gennemgribende forandring,”
fortalte Jeppe Vagtholm-Jensen.
Apoteker Ute Pørksen fra Ballerup Apotek delte
også sine erfaringer med kvalitetsstyring. Siden den
nye apotekerlov har Ute Pørksen opgraderet sine tre
apoteksudsalg til filialer, så hun i dag bestyrer hovedapoteket og fire filialer.
Årshjulet er et af de styringsredskaber, hun har taget i brug. Hver afdeling har sit eget årshjul. Det indeholder en lang række logistik- og kvalitetsparametre, alt lige fra uafhentede recepter og ventetid til
lavpraktiske parametre som brandslukningsmateriale. I årshjulet kan Ute Pørksen og hendes medarbejdere blandt andet se, hvad der skal gøres, og hvor
tit det skal gøres.
”Med årshjulet kan jeg sidde derhjemme og tjekke, om der er styr på mine afdelinger. Årshjulet
medvirker også til, at filiallederne føler et ejerskab
til deres filial. Det er dem, der skal holde styr på de
her ting. Det fungerer,” fortalte Ute Pørksen.
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Apoteker, kend din kommune
Fokuser ikke på, hvad din kommune kan
gøre for apoteket, men på, hvad apoteket
kan gøre for din kommune. Sådan lød et af
rådene fra sundhedschefen i Aarhus Kommune
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

D

er var nyttige råd at hente, da Annemarie S.
Zacho-Broe, sundhedschef i Aarhus Kommune, på en parallelsession gav et indblik i, hvad kommunen lægger vægt på i et samarbejde.
Hun anbefaler, at apoteket går i dialog med kommunen om aktuelle dagsordener som åbning for et
samarbejde.
”Det kan være en fordel af hjælpe med at finde et
fælles udbytte af et samarbejde. Her kan Apoteket
appellere til kommunens udbytte af samarbejdet, og
hvordan det stemmer overens med kommunens
sundhedsdagsordener,” fortalte Annemarie S. ZachoBroe.
Det kan variere fra kommune til kommune, hvilke sundhedsområder der er særligt fokus på. Annemarie S. Zacho-Broe pointerer dog, at alle kommuner arbejder med forebyggelse, sundhedsfremme og
kvalitetsforbedringer og at både lokale prioriteringer
og nationale politiske forlig har betydning for,
hvordan kommunen tilrettelægger opgaverne.
Apoteker Bjørn Thorbjørner gav sit bud på,
hvordan man banker døren ind til kommunen.

Apotekerne fulgte interesserede med i sundhedschefens oplæg og mange brugte lejligheden til at stille
spørgsmål om, hvordan de får hul igennem til kommunen. Blandt andet spurgte en apoteker, hvornår
på året det er bedst at tage den første kontakt til sin
kommune.
”Der kører forskellige budgetprocesser i en kommune. Men hvis man gerne vil i dialog, om et samarbejde, der indebærer økonomi, er det altid en god
ide at starte tidligt ud, så der er god tid til planlægning og til at finde eventuel finansiering. Driftsbudgetter lægges sidst på året. Det kan nogle gange være en fordel at starte på en dialog i foråret om samarbejdsprojekter, som måske først kan gå i gang året
efter,” svarede Annemarie S. Zacho-Broe.
Randers er en af de kommuner, som siden 2012
har kørt forskellige projekter sammen med de lokale
apoteker. Senest om medicingennemgange på tre
plejecentre. Parallelsessionens anden oplægsholder,
apoteker Bjørn Thorbjørner fra Randers Sønderbros
Apotek gav sit bud på, hvordan man banker døren
ind til kommunen.
Da de tre apoteker i Randers skulle tage kontakt til
kommunen, valgte de at tale til kommunens pengepung.
”Vi brugte salgstricket ’enten kan du tjene flere
penge, eller du kan spare penge’ til kommunen. Det
virkede,” fortalte Bjørn Thorbjørner.
Han pointerer efterfølgende, at kommunen har
sparet mange flere penge på medicin, end der er
brugt af midler på samarbejdet. Kommunens økonomiske udbytte af samarbejdet er ikke dokumenteret, da kommunen i så fald også skulle bruge midler
på det, ifølge Bjørn Thorbjørner.
Han bruger flere gange anledningen til at opfordre apotekerne til at trække på Apotekerforeningens
kredskonsulenters erfaringer med kommunesamarbejde.
”Samarbejdet med kommunen kræver planlægning, for der skal holdes mange møder. Her er
kredskonsulenterne rigtig gode at bruge. De kender
en masse til samarbejdet med kommuner og ved
blandt andet, hvornår man skal mødes og med
>
hvem,” fortalte Bjørn Thorbjørner.
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Min første apotekerkonference
På Apotekerkonferencens sidste dag gjorde
to debutanter status over deres første apotekerkonference
Af Jacob Haaning Andersen

Anja Claudia Hoffmann, Rudkøbing
Apotek, apoteker siden 1. oktober.
Hvad synes du overordnet set
om din første apotekerkonference?
Det har været rigtig lærerigt. Det er en god måde at
lære de andre apotekere at kende på. Jeg er også blevet klogere på, hvad der fylder i vores sektor. Det er
en god måde at lære foreningen bedre at kende, fordi man får sat nogle ansigter på og får et indblik i,
hvordan foreningen arbejder.
Hvilket punkt på dagsordenen var særligt godt?
Jeg synes, at Mads & Monopolet var en rigtig god
øvelse, og der kom en interessant snak ud af de forskellige dilemmaer. Det var også skægt at se, at vi
apotekere nok er nogle, som holder lidt på formerne, og Mads Steffensen skulle jo nærmest bede om

at få en klapsalve. Det var ret sjovt.
Er der en bestemt pointe, som du tager med dig hjem?
Det må være noget af det, som Anne Kahns nævnte
i sin tale, med, at fagligheden er rigtig vigtig for vores branche. Fagligheden er vores eksistensberettigelse, og det skal jeg huske på i alt det, som jeg gør.
Det synes jeg, er meget rigtigt, og det er også en
værdi, som jeg selv har.

vejelser. Selvom det selvfølgelig ikke er alt, vi kan dele med hinanden, er det rart at høre om de andres
gode og dårlige erfaringer. Jeg suger det til mig.

Lonnie Skovfoged, Aars Apotek,
apoteker siden 1. juni.
Hvad synes du overordnet set
om din første apotekerkonference?
Det har været en fin konference – særligt netværksdelen. Nu, hvor jeg er blevet apoteker, er det en rigtig
god ting at kunne dele erfaringer med andre apotekere, så man bliver udfordret på sine strategiske over-

Hvilket punkt på dagsordenen var særligt godt?
Parallelsessionen om rekruttering (med Mogens
Fog, direktør i Center for Ledelse, red.) var rigtig
god. Det rystede lidt op i nogle ting, og som apoteker i Aars er jeg nødt til at gøre mig ekstra umage
for at tiltrække de dygtige medarbejdere, fordi vi er
udfordret af geografien.
Er der en bestemt pointe, som du tager med dig hjem?
Mogens Fog talte om vigtigheden af at etablere et
fast værdigrundlag, som giver mening for medarbejderne og også er tydeligt for folk udefra, så apoteket
bliver attraktivt for dygtige farmaceuter. Det skal
være tydeligt, hvorfor vi er her, og at der er spændende opgaver på apoteket. n
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Månedens case
Hoste
Hoste er en naturlig reaktion på noget, der irriterer i
svælget, luftrøret eller bronkierne. Årsagerne er hyppigst forkølelse og andre luftvejsinfektioner, rygning, bivirkning ved ACE-hæmmere, astma, KOL,
lungekræft.

Otte henvisningskriterier
Er et af de følgende alarmsignaler til stede hos borgeren, bør der henvises til lægen:
• Hvis hosten har varet mere end 2-3 uger
• Hvis borgeren ryger
• Hvis borgeren er i behandling med ACE-hæmmere
• Hvis borgeren har feber og samtidig er utilpas
• Hvis borgeren har påvirket almentilstand, eksempelvis vedvarende træthed eller utilsigtet vægttab
• Blodigt opspyt
• Børn under to år
• Hvis borgeren har åndenød/pibende vejrtrækning

Tvivl om medicinen
Hvis en borger er i tvivl om brugen af medicin mod
hoste, afklares det, om det er en ny eller erfaren
bruger.
• Ny bruger: Det er op til den enkelte kunde at vurdere, om vedkommende ønsker at behandle med
hostemedicin trods den beskedne effekt
• Flergangsbruger: Har der tidligere været effekt af
lægemidlet?
• Ingen effekt: Det kan ikke anbefales at sælge tilsvarende hostestillende medicin.
• Positiv effekt: tilsvarende hostestillende medicin
kan sælges, hvis kunden vurderer, at vedkommende ønsker at behandle med hostestillende medicin.

Hvis borgeren ryger
Omkring 430.000 danskere har KOL og kun cirka
halvdelen er diagnosticerede. Hoste med slim er et
af kernesymptomerne ved KOL. Ved at spørge til
rygning hos borgere der hoster og henvise dem til
lægen, kan apoteket være med til at opspore borgere, der kan have uopdaget KOL. Hvis en borger med
KOL ønsker rådgivning om hoste, bør det afdækkes,
om det skyldes sygdomsforværring eller begyndende akut forværring.

Cases
Gravide og hostestillende lægemidler
En kvinde vil købe Noscapin. Hun er gravid i
6. måned og vil høre, om hun kan bruge det.

Tør hoste
En mand i 50’erne efterspørger noget mod tør
hoste.

Hoste med slim
En ældre herre efterspørger medicin mod hoste
med slim.

Effekten
En yngre kvinde ønsker at købe hostestillende
medicin. Hun spørger, om det virker.

Farmaci bringer i hvert nummer den nyeste
udgave af månedens case fra medlemsnettet.
Månedens case er skrevet af farmaceut
Tina Hoby Andersen og kan findes på medlemsnettet.
Har du spørgsmål til casen eller forslag til nye cases,
så skriv til rln@apotekerforeningen.dk.
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Medicin kan snart
stå frit fremme
Et flertal i Folketinget har valgt at trodse
advarslerne fra Apotekerforeningen og
flere andre organisationer. Fra 2018 må
forskellige typer håndkøbsmedicin stå frit
fremme på apoteker såvel som i supermarkeder og kiosker
Af Jacob Haaning Andersen og
Karoline Persdatter Gotfredsen

Hvad enten man er apoteker, forbruger eller kioskejer, kan man lige så godt vænne sig til tanken.
Medicin skal ikke længere nødvendigvis være gemt
væk, hvor kunderne ikke selv kan få fingre i den.
Det er snart op til apotekerne, supermarkederne og
de mange andre, som må sælge håndkøbsmedicin,
at vurdere, om de vil lade nikotintyggegummi,
sugetabletter og visse andre typer medicin stå frit
fremme på hylderne på lige fod med almindelige
varer.
”Når borgerne får lov til selv at tage medicin ned
fra hylderne, sender det et helt forkert signal om, at
medicin er en helt almindelig og harmløs forbrugsvare. Det er et forkert signal. Medicin er farligt, hvis
det bliver brugt forkert. Derfor bør medicin kun udleveres af apotekets eksperter, så borgerne har nem
adgang til rådgivning,” siger formand for Apotekerforeningen Anne Kahns.
Undersøgelser viser, at hver femte håndkøbskunde
efterspørger forkert medicin i forhold til deres symptomer eller tager medicinen forkert eller oplever andre problemer med medicinen. Så rådgivningen er
vigtig. Også når det gælder håndkøbsmedicin.

Frygter et større misbrug
Apotekerforeningens formand bakkes op af Kim
Dalhoff, som er overlæge og professor ved Giftlinjen. Han frygter, at indførelsen af selvvalg vil føre til

mere arbejde for Giftlinjen og på landets hospitaler.
”Vi kan se, at når man øger tilgængeligheden, så
skaber man også øget misbrug. Det er ikke altid et
tilsigtet misbrug, men når folk selv kan vælge medicinen, og de ikke får rådgivning af farmakonomer
eller farmaceuter, så går det oftere galt,” siger han.
Kim Dalhoff nævner som eksempel, at det ser ud,
som om at der er sket et fald i forgiftninger med paracetamol, siden de store pakker med mere end 20
piller kom på recept. Paracetamol er i folkemunde
kendt som hovedpinepiller som eksempelvis Panodil eller Pinex.
Kim Dalhoff frygter, at et liberaliseret håndkøbslægemiddel som Marzine, der bliver brugt mod eksempelvis køresyge, vil blive misbrugt.
”Det er et af de præparater, som vi får mange henvendelser om, og hvis man tager en overdosis af
det, så kan det medføre døden. Det er selvfølgelig
bekymrende, at det kommer ud, hvor folk selv kan
tage det ned af hylden,” siger Kim Dalhoff.

Salget stiger, når det
bliver nemmere at købe medicin
Også Mogens Bjerre, erhvervsforsker og lektor ved
Institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen
Business School, mener, at beslutningen vil ændre
på danskernes medicinvaner. Han vurderer, salget af
medicin vil stige. Det skyldes, at selvvalg vil gøre
det lettere for forbrugerne at købe medicin.
”Mange forbrugere forstår i forvejen ikke, hvorfor
de ikke bare selv kan tage det ned fra hylden, når
det alligevel ikke er receptpligtig medicin. De opfatter håndkøbsmedicin som ganske ufarligt,” mener
CBS-lektoren.
Han påpeger i den sammenhæng, at når håndkøbsmedicin sælges side om side med chips og pulverkaffe, vil det styrke danskernes opfattelse af
håndkøbsmedicin som harmløst. En tidligere Megafon-undersøgelse foretaget for Apotekerforeningen

Foto: Bo Tornvig
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Fra 2018 kan medicin på både apotekerne og i detailhandlen rykkes ud, hvor borgerne selv kan tage den
fra hylden.

har vist, at 27 procent af de adspurgte var enige eller overvejende enige i, at håndkøbsmedicin, der
forhandles i detailhandelsbutikker, er ufarlig og kan
indtages uden risiko.
Mogens Bjerre er heller ikke i tvivl om, at selvvalg
vil føre til flere impulskøb.
”Når forbrugerne er i supermarkedet for at handle
dagligvarer og ser hylderne med håndkøbsmedicin,
vil mange tænke: ’Nå ja, det mangler jeg jo’. En del
forbrugere vil også købe det, selvom de ikke har
brug for det, men bare for at have det på lager derhjemme,” vurderer Mogens Bjerre.
Han pointerer, at det ikke nødvendigvis er ensbetydende med et merforbrug. ”Selvom det vil føre til
flere impulskøb, er det ikke sikkert, at forbruget vil
stige i samme omfang. Men der er nogen sandsynlighed for, at adgangen til produkterne i hjemmet
vil kunne øge forbruget. Omfanget er dog svært at
vurdere.”
Anne Kahns er enig med Mogens Bjerre i, at lov-

ændringen vil skabe et større salg.
”Vi har kæmpet med næb og klør imod dette forslag, fordi vi mener, at det slækker på medicinsikkerheden. Jeg forstår ikke, at regeringen har valgt at
gennemføre forslaget. Næsten alle organisationer på
sundhedsområdet er imod det og udtrykker de her
bekymringer. Det er en beslutning, der slet ikke harmonerer med sundhedsordførernes normale prioritering af hensynet til patientsikkerhed og korrekt
medicinering,” siger hun. n

Organisationer mod selvvalg
En lang række organisationer på sundhedsområdet
har udtalt sig imod selvvalg. Blandt andre Lægeforeningen, Ældre Sagen, Dansk Sygeplejeråd, Farmakonomforeningen og Forbrugerrådet Tænk.
Forslaget stammer fra Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og er gennemført af regeringen, Dansk
Folkeparti og Socialdemokratiet.
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Sundhed i landdistrikterne
Hvordan styrker vi det nære sundhedsvæsen og skaber sikkerhed og tryghed i hele
landet? Det spørgsmål var omdrejningspunktet for et dialogmøde arrangeret af
Danmarks Apotekerforening og Landdistrikternes Fællesråd, hvor en række af de
vigtigste aktører i sundhedsvæsenet deltog

Af Peter Starup

D

e fleste hjørner af sundhedsvæsenet var repræsenteret, da Danmarks Apotekerforening
og Landdistrikternes Fællesråd sidst i det forgangne
år inviterede til dialogmøde om det nære og sam-

menhængende sundhedsvæsen i landdistrikter og
yderområder.
Formanden for regeringens udvalg om det nære
og sammenhængende sundhedsvæsen, Dorthe Søndergaard, fortalte om opgaven set fra udvalgets
synsvinkel. Derudover fik de fremmødte inspiration
fra blandt andre chefkonsulent Mirjana Saabye fra
Ældre Sagen og FOAs sektorformand, Karen Stæhr.
”Det var et rigtig godt dialogmøde, som på mange
måder var med til at give nye perspektiver på den
igangværende debat om udfordringerne med at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen i hele
Danmark. For os i Landdistrikternes Fællesråd er
sundhed og tryghed en afgørende forudsætning for
bosætning, og derfor var det opløftende at være vidne til et arrangement, hvor dialogen mellem aktø-

Frede Olesen

Annette Wandel

”Jeg oplevede en bred erkendelse
af, at det danske sundhedsvæsen er
kommet ud af balance. Det var opløftende at opleve den erkendelse,
og at vi er kommet videre end til at
hakke på hinanden i de forskellige
dele af sundhedsvæsenet,” siger professor, dr.med.
Frede Olesen. Han ser de største udfordringer og
det største potentiale i regionernes udvikling i de
kommende år, især i forhold til også at tænke
sundhedsvæsen uden for storsygehusene. ”Hvis
det virkelig lykkes for regionerne at tage ledelse i
sundhedsvæsenet, så kan man begynde at genvinde en vis optimisme.”
Desuden ser han en stor opgave på regeringsniveau. ”Det bliver helt afgørende, at lægedækningsudvalg og udvalget om det nære sundhedsvæsen reelt spiller ud med en masterplan for det
nære sundhedsvæsen.”

Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter,
peger også på behovet for sammenhæng i hele
sundhedsvæsenet. ”Patienter falder mere end nogensinde mellem de berømte stole, og det koster
for den enkelte – og i sidste ende for vores fælles
samfundskasse, fordi manglende sammenhæng
fører til fejl og dårlig kvalitet.”
Annette Wandel mener, at de seneste mange års
fokus på ansvarsplacering mellem region, kommune og almen praksis må vige for andre tilgange.
”Der er brug for at tænke nyt – vende det på hovedet, så afsættet bliver fokus på patienters forløb
i stedet for hver sektors opgave. Konkret kunne
det gøres ved at etablere fælles økonomiaftaler for
regioner og kommuner på udvalgte områder. Det
ville sikre løsninger uden kassetækning og dermed fjerne en central
barriere for sammenhængende patientforløb”.
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til debat
Apotekerne bød sammen med
Landdistrikternes Fællesråd til dialog.

rerne var i højsædet,” siger Karsten Gram, næstformand i Landdistrikternes Fællesråd.
Formand for Danmarks Apotekerforening, Anne
Kahns, ser det fælles udbytte af dagen som en stor
gevinst.
”Jeg tror, at vi alle fik et bedre indblik i, hvordan
vi kan bruge hinanden, vores viden og vores kompetencer til at finde svar på udfordringerne i sundhedssektoren. Jo mere konkret den viden bliver, jo
bedre bliver vi også til at hjælpe borgerne bedst muligt, og det gælder ikke mindst i landdistrikter og
yderområder,” siger Anne Kahns.
Dagen mundede ud i mange gode svar på udfordringerne, men der var også enighed om, at der stadig er meget at arbejde videre med. Læs nogle af
deltagernes beskrivelse af udbyttet.

Mirjana Saabye

Andreas Rudkjøbing

I Ældre Sagen ser chefkonsulent
Mirjana Saabye gode muligheder i
den del af dialogmødet, som kom
til at handle om fokus på at fremme tæt samarbejde om udskrivning
og opfølgende indsats.
”I forhold til ældre medicinske patienter er der
stort potentiale i samarbejde på tværs af sektorer,
så at sige ud over matriklen. Det kan for eksempel
være udgående teams fra hospitalet, fremskudt
kommunal visitation på hospitalet eller faste læger ved plejehjem. Det kan bidrage til at forebygge
genindlæggelser og fremme patientinddragelse,”
siger Mirjana Saabye.
Det er et budskab, hun også gerne vil have frem
til det politiske arbejde i udvalget om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen.
”Når det gælder ældre medicinske patienter, der
typisk både har nedsat funktionsevne og multisygdom, er der særligt brug for individuelt tilpasset
og faglig indsats, der både omfatter ernæring, genoptræning og styr på medicinen,” siger hun.

Dialogmødet efterlod ingen tvivl hos Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, om det høje
ambitionsniveau hos alle deltagere. ”Det er særligt
positivt, fordi regeringens udvalg om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen er et embedsmandsudvalg, mens diskussionen om, hvordan
patienter skal behandles, under hvilke forhold og
med hvilke kompetencer, er faglige spørgsmål. Det
er rigtig vigtigt, at vi kommer på banen.
Han peger på, at uanset om udvalgets udspil er
langsigtet eller ej, så skal den langsigtede dialog
fortsætte og forstærkes.
”Et kortsigtet udspil kan også skabe forbedringer, men vi vil også rejse den langsigtede debat
om, hvad det er for en primærsektor, vi vil have.
Og det er egentlig det vigtigste: at vi får investeret
rettidigt i sundhedsvæsenet, så vi
har det rette match mellem det
specialiserede sygehusvæsen og primærsektoren i fremtiden,” siger
Andreas Rudkjøbing.
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”

Normalt, når det kommer til mere følsom-

me emner som overgangsalder, så kan folk

godt have svært ved at stille spørgsmål nede
på apoteket. Sådan var det ikke på messen.”
Vivi Røjbæk, farmakonom Nibe Apotek
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Apoteket
i nye rammer
En række apoteker i Aalborg og omegn gik
i slutningen af 2016 sammen om en stor
sundhedsmesse for kvinder i overgangsalderen. Messen lykkedes, fordi apotekerne
planlagde messen sammen, lyder konklusionen
Af Jacob Haaning Andersen · Foto Lars Horn

D

et er svært at finde en naturlig sammenhæng
mellem det tidligere kulkraftværk Nordkraft i
Aalborg og apotekerne. For mange leder navnet
Nordkraft nok nærmere tankerne i retning af Jakob
Ejersbos gennembrudsroman, hvor Maria, Allan og
Steso på hver deres facon tager livtag med den mere
eksperimenterende del af farmacien.
Ikke desto mindre indtog syv apoteker i slutningen af 2016 Nordkraft, der nu om dage er omdannet til et moderne kulturhus. Anledningen var den
landsdækkende apotekerkampagne om kvinder i
overgangsalderen. De nordjyske apoteker ville gerne
prøve at arbejde med kampagnen på en ny måde og
forhåbentlig også få flere borgere i snak.
Farmakonom Vivi Røjbæk fra Nibe Apotek var
med til at arrangere dagen, og hun fortæller, at borgerne var meget spørgelystne.
”Normalt, når det kommer til mere følsomme emner som overgangsalder, så kan folk godt have svært
ved at stille spørgsmål nede på apoteket. Sådan var
det ikke på messen. Måske fordi folk var i et trygt
rum, hvor det hele handlede om overgangsalder. Jeg
tror, det har åbnet folks øjne for apoteket på en ny
måde. Vi håber så, at de også fremover synes, at
man godt kan snakke med apoteket om disse ting,”
siger Vivi Røjbæk.

Samarbejde mellem
apoteker i Aalborg og omegn
Noget af det, som gjorde messen mulig, var, at opgaverne kunne løses på tværs af apotekerne. Eksempelvis stod et apotek for markedsføring, mens de
andre apoteker så løste andre opgaver.
”Det er tidskrævende, og det tager jo tid væk fra
dagligdagen på apoteket, når jeg lige skal sende en
mail eller andet. Hvis man står med det alene på et
apotek, så bliver det svært,” siger hun.
Aalborg Vejgaard Apotek var også med til at arrangere messen. Apoteker Rinette Rohde er glad for
samarbejdet med de andre apoteker.
”Det ville ikke være muligt at gøre det alene. Selvfølgelig ikke i forhold til personalet, men heller ikke
i forhold til økonomien, fordi det koster at leje sig
ind. Samarbejdet skaber også stor samhørighed
blandt medarbejdere på tværs af apoteker, og de får
mulighed for at bruge deres faglighed på en anden
måde end til hverdag,” siger Rinette Rohde.
Den vurdering er Vivi Røjbæk enig i. Hun synes,
at sundhedsmessen var en spændende måde at arbejde med kampagnen på.
”Vi fik rigtig god respons fra borgerne, og det er
en sjov måde at arbejde på, hvor vi får muligheden
for at lave noget andet og komme mere i dybden
med et enkelt emne. Det er forhåbentlig også med
til at minde folk om, at vi er en del af sundhedssektoren, og at de altid kan komme til os,” siger hun.
Udover apotekernes egne stande med information
om eksempelvis sundhedsydelser så var det også
muligt at besøge stande fra Diabetesforeningen,
Hjerteforeningen, Osteoporoseforeningen, Aalborg
Kommune samt forskellige virksomheder som eksempelvis Tena. Der var også to oplægsholdere. Den
ene holdt oplæg om urinvejsinfektioner, og den anden om seksualitet. n
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Apoteket hjælper med
at få bugt med børneeksem
20 procent af alle børn får børneeksem i
mild til svær grad, inden de fylder fire.
Apotekerne sætter fokus på børneeksem i
uge tre

Af Jacob Haaning Andersen

20

procent af alle børn rammes af børneeksem – eller atopisk eksem, som det også
kaldes, inden de fylder fire. Børneeksem er dermed
grund til megen frustration hos landets børn og
mange panderynker hos deres forældre. Mange vokser fra det inden teenageårene, og inden da er der
heldigvis hjælp at hente.
Derfor sætter apotekerne særligt fokus på børneeksem fra 16. til 21. januar. På apoteket kan personalet hjælpe med gode råd. Der vil være særligt fokus på brug af steroidcreme, der kan fås på recept,
og på at sikre, at forældre får smurt deres børn med
den rigtige mængde. Der vil også være fokus på
egenomsorg og vigtigheden af at bruge fugtighedscreme hver dag. Apoteket kan også give de berørte
børn og deres forældre en lille harmonikafolder
med hjem med alle de gode råd.
Der kommer også en ny kampagneside på apoteket.dk/bedrehud. Her vil der være relevante artikler
og informationsvideoer til forældre til børneeksemsbørn. Hjemmesiden åbner først ved kampagnens

Denne lille fyr vil være at finde på apotekernes kampagnemateriale.

start. Informationsvideoerne vil også blive lagt på
Facebook sammen med en kampagnefilm, hvor
apotekerne kan dele dem. I kampagnefilmen følges
en familie, der har et barn med atopisk eksem, og
den giver indblik i, hvordan de tackler hverdagen
og livet med eksem. n

Gode råd om børneeksem
• Find en god fugtighedscreme, som I kan lide at bruge.
Forsøg også at gøre indsmøringen til en leg ved at lave
leopardprikker, snefnug eller tigerstriber, når I smører
cremen på.
• Undgå uldtøj inderst, brug hellere bomuld.
• Undgå lange og varme bade.
• Sov ikke for varmt.
• Barnet skal ikke klø sig. Få barnet til at klappe eller
trykke forsigtigt, der hvor det klør i stedet. Det skader

ikke huden. Klip og fil barnets negle før de bliver for
lange. Det skåner huden, når barnet alligevel falder i
og kommer til at klø sig.
• Kontakt lægen hvis behandlingen ikke hjælper, eller
hvis eksemet bliver værre. Så kan lægen afgøre, om
det er nødvendigt at ændre behandlingen. Kontakt
også lægen, hvis der er tegn på infektion i området
med eksem. Infektion ses som gule skorper og væskedannelse.
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Kollegial nedsmeltning
Af Jesper Sevel, apoteker, Hjørring Løve Apotek

T

ak til Aslan Asghari for hans udmærkede indlæg i novembernummeret af Farmaci.
De cirka 100 nye receptekspederende enheder er
en realitet – helt i overensstemmelse med de politiske intentioner i den ny apotekerlov. Her har vi OGSÅ været rigtig gode til at ”please” det politiske system …
Mange apoteksudsalg er konverteret til små filialer
– fair nok, når det foregår indenfor ens eget ”pastorat”.
Den kollegiale kæde hopper virkelig af, når ”kollegaer” går på strandhugst i fremmede byer og opretter en filial, hvorefter ens tidligere kollega som forståelig modreaktion/hævn opretter en filial i den by,
hvor udfordreren har domicil …
Det medfører en krigslignende situation, hvor der
er 2 tabere …

Så ser vi ved gud også kollegaer (ingen nævnt, ingen
glemt), der har oprettet filialer i Bilka (Dansk Supermarked!), og senest et eksempel fra Sønderjylland,
sågar en filial i en Matas-biks … Hvad i himlens
navn tænker de på (også strategisk for faget)?
Tilbage til overskriften: Kan vi bevare en kollegial
forening og kollegiale kæder, hvis vi ikke kan holde
ud at være i stue sammen? Er vi alle så kollegialt
rummelige, at vi kan acceptere en ”kollega”, som
bevidst prøver at tage vores levebrød?
Jeg er det i hvert fald ikke. Eller er det mig, der er
galt afmarcheret? Jeg synes, kollegial konkurrence er
sund, når den foregår på ordentlige præmisser. Jeg
kan kun opfordre til, at man tænker sig lidt (meget)
om, før man giver sig ud i uoverskuelige projekter
(også økonomisk!). Ellers smadrer vi altså selv faget
indefra.
Godt nytår!

Kort nyt
Pharmakon er blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser 2016
Pharmakon fik en 11. plads i kåringen af Danmarks Bedste Arbejdspladser i slutningen af 2016.
Når Pharmakons direktør, Lotte
Fonnesbæk skal forklare, hvorfor
11. pladsen kom i hus, så nævner
hun som det første medarbejderne.
”Vi har nogle skønne medarbejdere. Vi er alle sammen stolte af
at arbejde her, og vi føler, at vi er
med i et fællesskab, som arbejder
hen mod de samme mål. Det er
ekstremt vigtigt. Vi kan se på vores medarbejderundersøgelser, at

trivslen er blevet rigtig god over
de seneste år. Det skyldes, tror jeg,
at vores medarbejdere er rigtig gode til at støtte hinanden og løfte i
samlet flok” siger Lotte Fonnesbæk. Hun fortæller, at medarbejdertilfredsheden er steget fra 4,2
på en skala fra 0 til 5 i 2007 til 4,9
i 2016.
”Medarbejdernes trivsel kan direkte måles hos vores kunder, for
den gode stemning og overskuddet i hverdagen kommer vores
kunder til gode. Det er en positiv
spiral for de resultater, som vi ska-

ber for vores kunder, medvirker til
øget stolthed over, at være en del
af Pharmakon,” siger Lotte Fonnesbæk.
Pharmakon er både et moderne
konferencecenter og et internationalt anerkendt uddannelses- og
udviklingscenter for farmaceutisk
praksis. Kortlægningen af Danmarks Bedste Arbejdspladser er
gennemført af den globale konsulent- og analysevirksomhed Great
Place to Work fra januar til september 2016. I alt deltog knap 90
virksomheder i konkurrencen.
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Navnestof
Åbning af online apotek

Ændring af udsalg til apoteksfilial

Gazelle Online Apotek åbnedes den 14. december
2016. Samme dato blev Hadsten Gazelle Apotek
lukket.

Give Apotek: Pr. 1. december 2016 ændredes
Jelling Apoteksudsalg til Jelling Apotek.

Fødselsdage

Apoteksfilialer oprettet
Brønderslev Apotek: Pr. 3. december 2016 åbnedes
ny filial under navnet Brønderslev Løve Apotek.

70 år
3. februar 2017: Apoteker Peter Mogens Øelund,
Hørsholm Apotek.

Esbjerg Neptun Apotek: Pr. 25. november 2016
åbnedes ny filial under navnet Neptun Apotek Ribe.

Dødsfald
Friheden Apotek: Pr. 15. november 2016 åbnedes
ny filial under navnet Hvidovre Stationsapotek.

Landsapoteker på Færøerne Kjartan Mohr er gået
bort den 24. november 2016.

Haderslev Hjorte Apotek: Pr. 5. december 2016
åbnedes ny filial under navnet Jomfrustiens Apotek.
Randers Sønderbros Apotek: Pr. 1. januar 2017
åbnedes ny filial under navnet Dronningborg
Apotek.

Rettelse af filialnavn i blad nr. 9-2016
Der er desværre sket er stavefejl til apoteksfilialen
under Tønder Løve Apotek.
Det korrekte filialnavn skal være Marsk Apoteket.
Vi beklager fejlen.

Generalforsamling 2017
Generalforsamling i Danmarks Apotekerforening
afholdes tirsdag den 16. maj 2017
på Hotel Marriott i København.
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Privatfoto

Dødsfald:
Landsapoteker Kjartan Mohr
Kjartan Mohr, landsapoteker på Færøerne, afgik ved døden den 24. november efter kort tids sygdom. Kjartan Mohr blev 61 år gammel.
Udover at være fagligt højt respekteret var Kjartan Mohr meget afholdt som menneske. Han var humørfyldt, underholdende og et rigtigt livstykke. Han
vil blive savnet både på Færøerne og i Danmark –
han var meget glad for samarbejdet med de danske
apotekere og de danske myndigheder.
Kjartan Mohr var meget optaget af idræt og den

færøske fodboldklub B36 stod hans hjerte nært. Han
blev i sin ungdom mester i ynglingerækken med
klubben og spillede også på klubbens 1. divisionshold. Han sad i øvrigt i klubbens bestyrelse i 30 år.
Kjartan Mohr var en ivrig sanger, og han rejste
Europa rundt med Thorshavns Mandskor. Han var
et naturmenneske, og han dyrkede både færøsk og
islandsk kultur.
Han efterlader sig sin kone, deres tre børn og to
børnebørn.
Æret være Kjartan Mohrs minde.

Controlant temperaturovervågning

- PÅLIDELIG OG ENKEL TEMPERATURKONTROL
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SYSTEM
1 stk. GSM modtager
3 stk. temperatursensorer
Levering og klargøring af system
Pris inkl. 30% rabat Kr. 8.932,ÅRLIG DRIFTSOMKOSTNING
1 stk. SMS licens
1 stk. software licens
1 stk. GSM licens
Kr. 1.209,ÅRLIG KALIBRERING
3 stk. temperatursensorer
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på Controlantsystemet frem til
31. januar 2017
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ENKEL TEMPERATURKONTROL
ØJEBLIKKELIG FEJLRESPONS
OVERBLIK OVER HELE KØLEKÆDEN
STORE TIDSBESPARELSER
OPFYLDER GMP OG GDP
LEVERES MED CERTIFIKAT
KALIBRERES ÅRLIGT

d telefonen
Vi sidder klar ve

89 21 55 99

r med fuld
Systemet køpreå mere end
tilfredshedke apoteker
75 dans

Pernille Ahlmann,
Lundby apotek:
”Vi har valgt Controlant og er meget tilfredse med det. Det er dejligt nemt at tjekke temperaturerne
fra programmet, det er let tilgængeligt, og det er dejligt at have
den sikkerhed, at jeg får en SMS,
hvis en temperatur afviger fra det
tilladte. Vi afprøvede det en dag
og lagde måleren udenfor. Det tog
ikke lang tid, før jeg modtog en
SMS. Et super nemt, anvendeligt
og sikkert system.”
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Kom godt i
gang med
din medicin

Afs: Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1260 København K

Har du fået konstateret en
kronisk sygdom? Apoteket tilbyder
en samtale om din nye medicin.

