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Apoteker om
medicinsk cannabis:

”Det handler
om at tage et
fagligt ansvar”

STYRKER MUNDENS
NATURLIGE FORSVAR

Zendium Saliva
Gel tilfører fugt
til munden
Zendium er en særlig fluor tandpasta.
Med kombinationen af enzymer,
proteiner, mildt skummemiddel og
moderat aroma. Zendium er udviklet
til at forebygge tandsygdomme samt
styrke mundens naturlige forsvar.

En gel, der tilfører fugt til munden
• Anvendes ved problemer med
tørre og følsomme slimhinder

• Zendium Classic er Svanemærket.
Dermed fri for ingredienser der er
kendt som miljøbelastende.

• Supplerer og understøtter
spyttets naturlige beskyttende
egenskaber

• Indeholder 1450 PPM Natriumfluorid.

• Indeholder fluorid

Zendium BioGum, Zendium Emalje
Protect, Zendium Cool Mint og
Zendium Fresh + White har den
grønne svanemærkning
1. Amerongen A & Veerman E. Saliva – the
defender of the oral cavity. Oral Dis 2002;
8:12–22. 2. Van’t Hof W, et al. Antimicrobial
defence systems in saliva. Monogr Oral Sci
2014; 24:40–51. 3. Lenander-Lumikari M, et al.
Lysozyme enhances the inhibitory effects of
the peroxidase system on glucose metabolism
of Streptococcus mutans. J Dent Res 1992;
71:484–490. 4. Hoogendoorn H, et al. Hypothiocyanite ion; the inhibitor formed by the
system lactoperoxidase-thiocyanate-hydrogen
peroxide. Caries Res 1977; 11:77–84.

• Danner en beskyttende hinde
• Stimulerer mundens spytproduktion

• Mild behagelig smag
• Dokumenteret effekt på basis
af publiceret videnskabeligt
studie*

*Pedersen AM, Andersen LT, Reibel J,
Holmstrup P, Nauntofte B Oral Findings in
patients with primary Sjögren’s Syndrome
and Oral Lichen Planus – a preminilary
study on the effects of bovine colostrumcontaining oral hygiene products.
Clin Oral Invest (2002) 6:11-20
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Rekruttering handler om
attraktive arbejdspladser

Knap 200.000 personer bruger
mindst 10 slags medicin

Foto: Brian Rasmussen
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Apoteker i Glostrup ser magistrel
produktion som en sektorforpligtelse

Apotekers tilbud om influenzavaccine får flere i risikogruppen
til at blive vaccineret

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

Apotekerforeningens formand opfordrer til at bringe alle kræfter
i spil for at styrke sundhedsvæsenet
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KAN DIN PENSION
KOMME PÅ AFVEJE?

Det korte svar er ja. For hvis der sker
ændringer i dit liv, skal den måske
have en drejning.
Tjek din ordning på mitpfa.dk
– se og justér dine egne tal.
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Rekruttering handler
om attraktive arbejdspladser
Dygtige medarbejdere er forudsætningen for en velfungerende sektor. Men god arbejdskraft hænger ikke på træerne, for der er stor efterspørgsel efter både
farmaceuter og farmakonomer i industrien og andre
steder. Apoteket bliver derfor nødt til at gøre sig mere synlig i kampen om talenterne.
Foreningen har på den baggrund søsat en stribe initiativer, der kan få flere unge til at vælge apoteket
som en karrieremulighed. For første gang i foreningens historie skyder vi snart en stor kampagne om
karriere på apoteket i gang, hvor unge ambassadører
fra sektoren er med til at skabe synlighed gennem
positive fortællinger om deres arbejdsliv og karrierevej.
Apoteket er en spændende arbejdsplads, der karrieremæssigt har meget at byde på. Vi tilbyder vores
medarbejdere en meget varieret hverdag, et stort
ansvar og en kort vej til at blive leder. Og så er apoteket helt unik i kraft af sin store kontaktflade med
borgere. Vi er hver eneste dag med til at forbedre
borgernes sundhed og livskvalitet ved at hjælpe
dem til korrekt brug af medicin.
Det er en god historie, og den skal vi alle sammen
huske at formidle, hvad enten det er på de sociale
medier, til karrieredage på gymnasier, når vi slår en
ny jobannonce op eller noget helt fjerde. Vi må ikke
tage andres viden om sektoren for givet.

Vi ved, at det gør en forskel, når vi fortæller om alt
det, vi har at byde på. Det så vi blandt andet på den
karrieredag for farmacistuderende, som vi holdt sidste sommer, hvor apotekere og farmaceuter fortalte
om mulighederne på et apotek. De fleste studerende
evaluerede efterfølgende, at arrangementet havde
rykket positivt ved deres syn på sektoren som en
mulig karrierevej.
Studieophold og elevforløb på apoteket er også en
vigtig faktor for at rekruttere de bedste medarbejdere. Her stifter de unge for alvor bekendtskab med
sektoren. Det er apotekets mulighed for at give studerende et indblik i livet på et apotek. Vi skal derfor
vise os som gode rollemodeller og sørge for veltilrettelagte og udfordrende studieforløb, der giver de
studerende appetit på mere.
Det er lettere at rekruttere, når man har en god fortælling, der er spændende fortalt. Attraktion handler jo ofte om det første indtryk. Sørger vi samtidig
for at leve op til vores fortælling i hverdagen, bidrager det også til at fastholde de gode medarbejdere.

Anne Kahns
Formand for Danmarks
Apotekerforening
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Næsten 200.000
bruger mindst
10 slags medicin
Borgere, som bruger meget medicin, er i

”Medicinproblemer er årsag til unødige indlæggelser, unødige lægekontakter og menneskelige omkostninger i form af sygefravær og forringet livskvamer
litet. En medicingennemgang vil ofte føre til, at
borgeren kan nøjes med mindre medicin, og at omAf Jacob Haaning Andersen
fanget af lægemiddelrelaterede problemer bliver
mindre, så livskvaliteten forbedres,” siger Anne
nap 200.000 danskere indløste recept på 10
Kahns.
eller flere forskellige lægemidler i løbet af et
Op mod 100.000 – primært ældre – borgere indhalvt år, og i samme periode indløste knap
lægges hvert år som følge af medicinproblemer.
700.000 recept på mindst fem forskellige læMedicinproblemer kan være både manglengemidler. Det viser nye tal fra Danmarks
de effekt af medicinen, dobbeltmedicineApotekerforening.
ring og forkert brug af medicinen, eller
Risikoen for at opleve problemer med
Polyfarmaci det kan være bivirkninger såsom svimmedicin stiger i takt med antallet af memelhed, der fører til faldulykker
dikamenter. Det fortæller ApotekerforMedicingennemgang til flere
eningens formand, Anne Kahns. Hun meFor at komme problemerne til livs foreslår
ner derfor, at der skal tages særlig hånd om
Anne Kahns, at alle over 65 år, der bruger mindst
de borgere, som bruger mange slags medicin.
fem forskellige slags medicin, får tilbud om en årlig
”Medicinproblemer kan føre til indlæggelser, sygefravær og forringet livskvalitet. Vi skal gøre vores
bedste for at komme medicinproblemerne til livs.
Hvis vi gør en indsats, så kan vi forhindre hospitalsog lægebesøg, og vi kan sikre bedre livskvalitet for
Fakta om undersøgelsen
rigtig mange,” siger formanden.
Knap 700.000 danskere indløste recept på mere end
Hun mener, at medicingennemgang på apoteket
fem forskellige lægemidler i løbet af seks måneder i
er et oplagt våben i kampen mod medicinproble2015. Det betyder, at 12 procent af den danske bemer. Ved medicingennemgangen vurderer en apofolkning bruger mere end fem forskellige slags medicin og dermed er polyfarmacipatienter. Seks ud af 10
teksfarmaceut, om den medicinske behandling er
diabetespatienter og fire ud af 10 brugere af hjertehensigtsmæssig, om der er problemer med bivirkkar-medicin er polyfarmacipatienter.
ninger, og om medicinen bruges korrekt og sikkert.
Analysen viser desuden, at knap 200.000 danskere
Farmaceuten videreformidler resultatet til den beindløser recept på 10 eller flere forskellige lægemidler i løbet af et halvår.
handlingsansvarlige læge, så de nødvendige ændringer kan blive gennemført.

særlig stor fare for at opleve medicinproble-

K

Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard.
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Medicingennemgang kan gøre en stor forskel
for borgere, som bruger meget medicin.

”

Medicinproblemer er årsag til unødige indlæggelser, unø-

dige lægekontakter og menneskelige omkostninger i form af
sygefravær og forringet livskvalitet. En medicingennemgang
vil ofte føre til, at borgeren kan nøjes med mindre medicin.”

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

medicingennemgang på deres lokale apotek.
”På den måde kan vi virkelig gøre en forskel for
rigtig mange mennesker. I dag er hjemmeadressen
altafgørende for, om man får en gennemgang eller
ej, fordi der ikke er et systematisk tilbud på landsplan, hverken for plejehjemsbeboere eller hjemmeboende,” siger Anne Kahns. I nogle tilfælde har
kommunen en aftale med et apotek, men et systematisk samarbejde vil sikre ensartet kvalitet over
hele landet, mener Anne Kahns.

”Vi ved, at apoteksfarmaceuter i samarbejde med
kommuner og praktiserende læger kan minimere
medicinproblemerne.”
Tidligere projekter og erfaringer med farmaceutiske medicingennemgange til hjemmeboende og på
plejehjem viser, at der er store offentlige besparelser
og menneskelige gevinster ved, at borgere, der bruger mindst fem lægemidler, får foretaget en farmaceutisk medicingennemgang.

>
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Færre smerter og
bedre overblik efter
medicingennemgang
En medicingennemgang på apoteket gav

tæller hun.
Elsa Roost konkrete råd, som har gjort
Elsa Roost døjer også med rygsmerter, og i forbindelse med medicingennemgangen på apoteket fik
hendes hverdag bedre
hun konkrete råd om, hvordan hun kan bruge sin
medicin bedre og undgå de værste smerter.
Af Jacob Haaning Andersen
”Jeg har mest brugt smertemedicinen efter behov,
men så sagde apoteksfarmaceuten til mig, at jeg
lsa Roost er en af de knap 200.000 danskere,
gjorde det forkert. Han foreslog mig en anden type
som bruger mindst 10 slags receptmedicin. Det
smertemedicin, som min læge også sagde, at jeg
kan til tider være svært at holde styr på de mange
kan bruge. Den tager jeg hver morgen, når jeg vågforskellige kapsler og tabletter, men Elsa Roost klarer
ner ved 5-6-tiden. Så tager jeg også de almindelige
opgaven selv uden eksempelvis hjemmeplejen.
hovedpinepiller på faste tidspunkter hver dag, og
”Jeg var ved at blive utryg, og jeg var bedet har virkelig hjulpet på smerterne,” fortælgyndt at tænke på, om jeg snart skulle haler hun.
ve hjemmeplejen til at hjælpe mig. Men
Elsa Roost er i det hele taget rigtig glad
jeg synes, at jeg har fået et godt skub i
for medicingennemgangen på apoteket.
Polyfarmaci
den rigtige retning på apoteket. Nu kan
”Jeg håber, at der er flere, som kan få
jeg bedre holde styr på det. Så jeg finder
denne hjælp. Det betyder rigtig meget at
selv medicinen frem, og jeg doserer den
mærke den omsorg. Det giver en følelse
selv endnu – selvom jeg er gammel,” siger
af, at man ikke står helt alene. Jeg er rigtig
79-årige Elsa Roost.
glad både for apoteket og også for lægerne,” siElsa Roost får blandt andet beroligende medicin,
ger Elsa Roost.
vanddrivende medicin, blodfortyndende medicin,
Elsa Roost fik sin medicingennemgang på Kolmedicin mod forstoppelse og medicin mod den
ding Løve Apotek. Hun er en af de i alt 1.000 borsjældne hjertesygdom, det kardiologiske syndrom
gere i Region Syddanmark, som får en gratis mediX. Det er en sygdom, som giver kramper i hjertet,
cingennemgang i forbindelse med et projekt, som
og for Elsa Roost medfører det store smerter.
finansieres af Apotekerforeningen og Sundhedsmi”Det gør så ondt, når jeg får kramper. Det gør
nisteriet. n
ondt i brystet og skulderne og helt op i kæben,” for-

E

”

Jeg håber, at der er flere, som kan få denne hjælp.

Det betyder rigtig meget at mærke den omsorg. Det
giver en følelse af, at man ikke står helt alene. Jeg er
rigtig glad både for apoteket og også for lægerne.”

Elsa Roost, 79 år

Rowa : Fremtiden inden for apoteker
®

Vil du føre dit apotek et skridt videre?
Lad BD Rowa støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden
Fordele ved digitale løsninger fra Rowa Technologies
Centralstyring af alle systemer
Enkelt design i Vcloud-webportalen
Kompatibilitet med alle Rowa-systemer
Mulighed for centralstyring af flere apoteker
Kontakt:
Henrik Walter
mobil: 61 27 08 08
e-mail: henrik.walter@bd.com

rowa-nordic.dk

Rowa® Technologies
© 2016 BD. Alle rettigheder forbeholdes. BD, BD-logoet, Rowa og alle øvrige varemærker tilhører Becton, Dickinson & Company. 12/16 0000MS07635iss1
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”

Debatten om cannabis har mange facetter. Derfor er det vig-

tigt at være bevidst om min egen rolle. Det, jeg kan, er at sikre et
produkt i høj kvalitet, der lever op til kravene til lægemiddelproduktionen, for på den måde at sikre en patientsikkerhed.
Så er det op til lægerne, om de vil udskrive det.”
Kristian Østergaard Nielsen, apoteker
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”Det handler
om at tage et
fagligt ansvar”
Den politiske debat om medicinsk cannabis
har for alvor sat Glostrup Apotek på landkortet. Apoteket er den første danske
producent af cannabis-medicin. Apoteker
Kristian Østergaard Nielsen ser det som en
sektorforpligtelse over for samfundet
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

P

roduktionsafdelingen ligger i en anonym bygning ved siden af andre anonyme bygninger.
Men inden for de fire vægge er man ved at skrive
historie. Med Kristian Østergaard Nielsen i spidsen
er Glostrup Apotek som den første producent i Danmark begyndt at fremstille cannabis til medicinsk
brug.
Det er Kristian Østergaard Nielsen, som tager
imod mig ved døren. Tankerne ledes straks over på
den amerikanske tv-serie Breaking Bad om en kemilærer, der begynder at fremstille og sælge metamfetamin, da jeg træder ind i lokalerne i Glostrup Apoteks produktionsafdeling. Cannabis som både dråber og piller på hylderne, medarbejdere med hvide
dragter og iltmasker, store bøtter og flasker plastret
med dødningehoveder som faresymbol i skabene.
Men i lokalerne producerer apoteket magistrelle lægemidler. Det er lovlige lægemidler, der fremstilles
for at sikre specielle terapeutiske behov, som markedsførte lægemidler ikke kan tilgodese.
Kristian Østergaard Nielsen er efterhånden vant
til at vise rundt i lokalerne. Siden han tiltrådte som
apoteker på Glostrup Apotek for et år siden, har han
og apoteket jævnligt optrådt i medierne på grund af
apotekets fremstilling af cannabis-medicin.

”Debatten om cannabis har mange facetter. Derfor
er det vigtigt at være bevidst om min egen rolle.
Det, jeg kan, er at sikre et produkt i høj kvalitet, der
lever op til kravene til lægemiddelproduktionen, for
på den måde at sikre en patientsikkerhed. Så er det
op til lægerne, om de vil udskrive det,” siger han.
Foruden cannabis-medicin ligger produktionsafdelingen inde med omkring 300 forskellige magistrelle produkter som fast sortiment. Apoteket har
5000-6000 faste opskrifter på produkter, der kan
fremstilles efter behov. Kristian Østergaard Nielsen
er ikke i tvivl om, hvorfor han har valgt at producere cannabis og andre magistrelle lægemidler.
”Det handler om at tage et fagligt ansvar. Jeg ser
det som en del af den forpligtelse, jeg har som producent af magistrelle lægemidler, hvad enten det
gælder en creme på 30 g til en enkel patient eller
større produktioner af andre produkter. Som apotek
kan vi gøre et produkt lovligt tilgængeligt for patienterne. På den måde tager vi aktivt del i at være
med til at forme fremtiden.”
Selvom apotekeren ikke havde forudset den massive medieomtale af apoteket, mener han, at debatten om cannabis har gavnet sektoren.
”Det har været med til at positionere sektoren, da
det viser borgerne og politikerne, hvad apoteket kan
med sin faglighed. For bare halvandet år siden
kendte de færreste danskere til magistrel produktion. Vores produktion af cannabis-medicin har skabt
en viden om, at vi på apotekerne har muligheden
for at skræddersy medicin til enkelte patienter eller
patientgrupper på baggrund af nogle behov og forespørgsler. Det er en nuance ved apoteket, som mange ikke kendte til.”

>
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Fakta om magistrelle lægemidler
Magistrelle lægemidler fremstilles på et apotek til
den enkelte patient eller det enkelte dyr efter recept
fra en læge eller en dyrlæge.
To apoteker i Danmark har tilladelse til at fremstille magistrelle lægemidler.
Apoteker må ikke fremstille magistrelle lægemidler,
hvis der er markedsført lægemidler med samme terapeutiske virkning.
(Kilde: Lægemiddelstyrelsen.dk)

Medicinsk cannabis
på Glostrup Apotek

Ingen videnskabelig evidens for cannabis

>

Cannabis-medicin er i dag et magistrelt lægemiddel
og er ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Brugen
og viden om virkningen af cannabis-medicin beror i
stedet dels på klinisk erfaring og dels på et vist omfang af videnskabelig dokumentation.
”Der findes til dels en videnskabelig evidens, men
man kan også tale om en anekdotisk evidens. Nogle
patienter oplever rent faktisk en effekt ved cannabis-medicin. Den anekdotiske evidens findes, og det
skal man ikke underkende. Men det er selvfølgelig
sværere at forholde sig til end videnskabelig evidens, fordi man ikke kan sætte to streger under resultatet,” siger han.
Medierne skildrer ofte problemstillingen med
hensyn til, at relativt få læger indtil videre udskriver
cannabis-medicin til deres patienter, selvom det er
lovlig tilgængeligt.
”Jeg kan gøre et produkt tilgængeligt. Og så kan
jeg tale ud fra, hvad der er evidens for, og hvad der
ikke er. I sidste ende er det ikke op til mig, om det
skal udskrives til patienter. Det, jeg synes er vigtigt,
er, at lægen ikke bare af princip afviser muligheden

”

Glostrup Apotek fremstiller både olier og kapsler
med cannabisholdige stoffer. Medicinen indeholder
både det euforiserende stof THC og CBD, der ikke
virker euforiserende.
Begge stoffer kan i den rette dosis dæmpe kramper,
spasmer, kvalme og smerter.
(Kilde: Glostrup Apotek)

for cannabis-medicin, men tager fagligt stilling til,
om cannabis kunne være relevant for vedkommendes patient. Men jeg forstår fuldt ud, at lægen skal
sikre, at fagligheden er med,” siger han og tilføjer,
at han oplever en stigende efterspørgsel efter cannabis-medicin blandt læger.

Stolte medarbejdere
Glostrup Apoteks produktionsafdeling består af 25
medarbejdere. De har vænnet sig til mediernes lin-

Der har vist sig at være et behov for skræddersyede løsninger til

nogle patienter. Vi ønsker ikke at skabe et behov, men vi ønsker at
finde løsninger på de behov, som læger, tandlæger og dyrlæger har for
magistrelle lægemidler.”
Kristian Østergaard Nielsen, apoteker
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ser i produktionslokalerne. Mens jeg bliver vist
rundt af Kristian Østergaard Nielsen, spørger flere
medarbejdere mig kækt: ”Nå, hvilket medie er du så
fra?”
Ifølge apotekeren har medarbejderne været positive overfor den opmærksomhed, der har været rettet
mod apoteket, efter de er begyndt at fremstille cannabis-medicin.
Han fortæller om en episode, dagen efter DR’s tvudsendelse med Søs Egelind om cannabis-medicin,
hvor en af hans medarbejdere på apoteket var i supermarkedet. Hun var en time om at købe to liter
mælk, fordi hun blev stoppet af flere borgere, der
genkendte hende fra apoteket.
”Mine medarbejdere er stolte over det arbejde, vi
udfører. De føler, de er med til at skrive historie,” siger han og fortsætter:
”Det er jo sjovt at arbejde et sted, hvor man har
modet og viljen til at gøre noget anderledes. I mange år har Glostrup Apotek haft den rolle, at vi gerne
vil være med til at tegne fremtiden. Vi har italesat
den profil både internt og eksternt. Det kommer også til udtryk i form af, hvem vi ansætter som medarbejdere. Vi vil skabe en arbejdsplads, hvor vi viser,
at vi vil gøre en forskel.”

Har bevist et behov
for magistrel produktion
Da den tidligere apoteker på Glostrup Apotek investerede i nye produktionslokaler i 1993, lød der
skeptiske kommentarer udefra som: ”Tør I virkelig
det? Magistrel produktion viser en nedadgående
kurve,” fortæller Kristian Østergaard Nielsen.
”Men vi har bevist det modsatte. Der har vist sig
at være et behov for skræddersyede løsninger til
nogle patienter. Vi ønsker ikke at skabe et behov,
men vi ønsker at finde løsninger på de behov, som
læger, tandlæger og dyrlæger har for magistrelle lægemidler.”
Man fornemmer apotekerens nordjyske beskedenhed, da jeg spørger ind til magistrel produktion i
fremtiden.
”Jeg tror ikke på, at vi har mindre magistrel produktion om 10 år. Tværtimod. Men det vil fortsat
udgøre en meget lille del af apotekssektoren. Måske
1-2 procent,” siger han og tilføjer med et skævt
smil, at han jo er jyde. n

Husk tidens
vigtigste
vitaminer…
... for din egen skyld
SOLSKINSVITAMINET D3 ER VIGTIGERE
END NOGENSINDE
Rigtig mange danskere kommer i underÅ
N U OGSG
skud, da kroppen kun kan producere
0 MC
9
D3-vitamin, når solen skinner på
huden. Forskerne er derfor ikke
længere i tvivl, et ekstra tilskud er
nødvendigt, for at sikre kroppen
tilstrækkeligt med D3-vitamin.
Bidrager til normal funktion
af: Muskler, tænder/knogler,
kalk-niveau i blodet, optagelse af
kalk og fosfor, immunsystem og
celledeling. Vælg mellem 35 mcg
og 90 mcg.
Å
N U OGSG
500 MC

ÆLDREVITAMINET B12
Med alderen svækkes optagelsen
af næringsstoffer gennem tarmen,
så det er vigtigt at indtage den rette
dosis vitamin B12. Fås nu også med
500 mcg pr. tablet. Bidrager bl.a. til at
vedligeholde en normal psykologisk
funktion og et normalt fungerende
nervesystem. Vælg mellem 125 mcg
og 500 mcg.
Å
N U OGSG
90 MC

STÆRKE KNOGLER
Naturligt Natto Vitamin K2 aktiverer proteinet osteocalcin, så den
kalk du får gennem kosten med
sikkerhed aflejres i knoglerne, hvor
den gør gavn ved bla. at fremme
en sund knoglemasse. Vælg mellem 45 mcg og 90 mcg.

Kan købes på apoteket
dansk farmaceutisk industri a-s
www.dkpharma.dk

Rowa Technologies
Fremtiden inden for apoteker
®

Lad BD Rowa støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden
Centraliseret kontrol af alle digitale Rowa-systemer
Kompatibel med alle løsninger fra Rowa samt andre producenter
Enkelt design på webportalen vCloud
For flere oplysninger kontakt:
Henrik Walter
Mobil: 61270808
e-mail: henrik.walter@bd.com

Rowa® Technologies

rowa-nordic.dk

Rowa®-opbevaringssystemer
Intelligente løsninger til opbevaring og udlevering i apoteker. Drag fordel
af 20 års erfaring fra mere end 6.500 installationer i hele verden.

Rowa Vmotion®
Et fleksibelt, interaktivt præsentationværktøj som fremviser produkter,
tilbud og reklamer til kunder i apoteket.

Rowa Vpoint™
Selvbetjeningsterminal som giver kunder adgang til vigtig information
samt til at betjene dem selv inde i apoteket.

Mere innovation på vej fra Rowa Technologies:
Rowa Vshelf™ - Direkte salg via QR-kode udenfor apoteket.
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Ingen kan undværes i indsatsen
Evnen til at bringe alle kræfter i spil bliver
afgørende for at løse udfordringerne i
sundhedsvæsenet, siger formand for Danmarks Apotekerforening Anne Kahns om
det udspil, som ventes inden sommerferien
fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Af Peter Starup

”

Hver gang vi finder en bedre løsning på en udfordring, bliver der frigivet kræfter til andre opgaver i sundhedsvæsenet. Den logik er afgørende
for at løse de udfordringer, som tynger mere og mere. Derfor skal beslutningstagerne blive bedre til at
se, hvordan kræfterne kan bruges bedre, og det er
apoteket et godt eksempel på. Vi kan på en lang
række områder løse opgaver på en bedre måde, end
det sker i dag,” siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening.
Udvalget om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen er nedsat af regeringen med deltagelse af KL og Danske Regioner. Opgaven lyder, at

udvalget skal komme med anbefalinger på en lang
række områder, som tilsammen skal sikre, at det
nære sundhedsvæsen kan håndtere de udfordringer,
som Anne Kahns også henviser til.
Udfordringerne er blandt andet det glædelige faktum, at vi lever længere og længere, for uanset at
den længere levetid er en god nyhed, så betyder det
også, at presset på sundhedsvæsenet vokser. Et mere
negativt faktum er, at vi også lider af flere og flere
sygdomme. Manglen på for eksempel praktiserende
læger er også et flittigt diskuteret eksempel på den
lange række af faktorer, som gradvist øger presset på
sundhedsvæsenet. Senest indgik et samlet Folketing
forlig om en aftale på området på baggrund af anbefalingerne fra regeringens lægedækningsudvalg.

Apoteket kan spille en vigtig rolle …
”Vi kan på apotekerne roligt være stolte af den indsats, vi yder allerede nu. Vi bidrager på mange måder til at løse udfordringer i sundhedsvæsenet. Alene vores rådgivning i skranken forhindrer mange
indlæggelser. Vi bidrager til medicinsikkerhed på
plejehjem og botilbud i mange kommuner. Vi er årligt i berøring med 94 procent af den danske befolkning, så det er kun fantasien, der sætter grænserne,”

Udvalget om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen

Apotekets undervisning af kommuners plejepersonale i medicinhåndtering kan være med til at styrke det nære sundhedsvæsen.

Udvalget er nedsat af regeringen med deltagelse af
KL og Danske Regioner. Udvalget består af repræsentanter for Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og
Indenrigsministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner.
Der er desuden nedsat en interessentgruppe, som
består af:
• Danmarks Apotekerforening
• Lægeforeningen
• Sundhedskartellet
• Dansk Sygeplejeråd
• FOA
• Danske Patienter
• Danske Handicaporganisationer
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for et bedre sundhedsvæsen

”

Vi har skelet meget til kommissoriet for udvalget

om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i
arbejdet med de tolv forslag. Det skal stå helt klart, at
apoteket kan levere noget konkret og brugbart inden
for netop de områder, udvalget arbejder med.”

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

siger Anne Kahns.
Formanden har flere gange været ude med udmeldinger om, hvordan hun ser på udfordringerne i
sundhedsvæsenet. Senest i et debatpanel i Altinget.
Hun glæder sig over, at der er opmærksomhed med
hensyn til apotekets muligheder. Apotekerforeningen er en del af den interessentgruppe, som er nedsat til udvalget om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen.
”Det er glædeligt, at der er fokus på aktører som
apotekerne i sundhedsvæsenet. Udvalget om det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen består
af regeringen, KL og Danske Regioner, og det er helt
naturligt. De er de største aktører. Men de kan ikke
løfte opgaven alene. Skulle de glemme det, så skal vi
da også nok gøre vores til at minde dem om det
igen,” siger Anne Kahns.

… og det kan mange andre aktører også
Formanden ser det som Apotekerforeningens ansvar
at gøre opmærksom på, hvor apoteket kan spille en
rolle, som andre måske ikke er opmærksomme på.
På samme måde håber hun, at resten af aktørerne i
sundhedsvæsenet vil benytte sig af den opmærksomhed, der er om emnet.
”Lige nu er der en chance for at få al relevant viden på bordet. Vi ved, hvor vi kan gøre en forskel
for den enkelte og for sundhedsvæsenet som helhed. På samme måde ved sosuerne, sygeplejerskerne, fysioterapeuterne og alle de andre faggrupper,
hvor de kan gøre en forskel. Derfor er det vigtigt at

tage ordet i debatten. Vi løser kun udfordringerne,
hvis vi får overblik over alle muligheder og ved,
hvordan de kan bringes i spil,” siger Anne Kahns.

De 12 forslag
Apotekerforeningen har leveret 12 konkrete forslag
(se næste side) til udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen om områder, hvor
apotekerne kan og gerne vil spille en mere aktiv rolle. Forslagene er alle baseret på apotekernes strategi
Apoteket – Tættere på dig. De handler blandt andet
om at bidrage i forbindelse med overgange ved udskrivelse, i forbindelse med forebyggelse af indlæggelser, i forbindelse med aflastning af lægevagt med
hensyn til genudlevering af bestemte former for
medicin og på mange andre områder.
”Vi har skelet meget til kommissoriet for udvalget
om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
i arbejdet med de tolv forslag. Det skal stå helt klart,
at apoteket kan levere noget konkret og brugbart inden for netop de områder, udvalget arbejder med.
Udfordringen er jo ikke at udpege, hvem der kan
spille en rolle. Udfordringen er at finde opskriften
på, hvordan alle kræfter spiller bedst sammen. Det
opdager vi kun, hvis vi ved, præcis hvad mulighederne er,” siger Anne Kahns.
Udvalget skulle oprindeligt være kommet med sit
udspil i 2016, men sundhedsminister Ellen Trane
Nørby har, lige inden hun gik på barsel, meddelt, at
deadline er flyttet til juni.

>

18

>

FARMACI 03 | MARTS 2017 | DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

Apotekernes forslag
om sundhedsvæsenet
Apotekerforeningen er kommet med et
indspil i form af 12 forslag til udvalget om
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Fællesnævneren er, at de alle kan
gøre en konkret forskel med hensyn til den
måde opgaverne løses på i dag, siger sundhedsfaglig direktør Birthe Søndergaard

Af Peter Starup

”

Mulighederne for at styrke sundhedsvæsenet er
hele tiden til debat, men det kan nogle gange
være svært at se, hvordan en udfordring helt konkret skal løses. Derfor var vi meget bevidste om, at
vores forslag skulle være direkte anvendelige, da vi
spillede dem ind i udvalget,” siger Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerforening.
Nogle af forslagene kræver ændret eller ny lovgivning, mens andre allerede eksisterer i dele af sundhedsvæsenet. Blandt de forslag, der ikke kræver lovgivning, er tilbud om medicingennemgang til relevante borgere.
”Medicingennemgang findes i forskellige modeller forskellige steder i sundhedsvæsenet. Apotekerne
udfører dem for eksempel på plejehjem og botilbud
mange steder i landet. Vores forslag er, at det skal
være et tilbud til alle relevante borgere. Der er ingen
tvivl om, at der er mange, især polyfarmacipatienter, der vil have gavn af at få en samlet vurdering af
deres medicin,” siger Birthe Søndergaard.

”

Flere undersøgelser har dokumenteret, at der blandt
polyfarmacipatienter er en meget stor andel, som
har brug for ændringer.
”Hvis vi får bedre styr på borgernes medicin, så
får de en bedre effekt af behandlingen, og færre vil
opleve problemer, som ligefrem kan gøre dem syge.
De skal altså mindre til lægen eller på sygehuset, og
dermed har vi lettet en del af presset på sundhedsvæsenet,” siger Birthe Søndergaard.

Når recepten mangler
Apotekerforeningen foreslår også, at apoteket i visse
tilfælde skal have mulighed for at udskrive receptmedicin, også selv om borgeren ikke har en gyldig
recept. Det kan for eksempel være en kvinde, som i
forvejen får p-piller, men som ikke har fået fornyet
recepten.
”Hvorfor skal vi forstyrre vagtlægen lørdag eftermiddag, når vi godt kan se, at kvinden i forvejen får
p-piller, og at det blot handler om en recept, som
ikke er blevet fornyet? Der er i forvejen mange, som
har mere brug for lægens tid, og så skal vi sørge for
at bruge de begrænsede ressourcer bedst muligt,” siger Birthe Søndergaard.
Ud over medicingennemgang og genudlevering,
som er beskrevet her, berører Apotekerforeningens
forslag blandt andet medicinsamtaler til kronikere,
kompetenceudvikling, forebyggelse og opsporing,
bedre it-systemer og nedbringelse af forebyggelige
indlæggelser.
De 12 forslag kan læses i fuld længde på Apotekerforeningen.dk under Politik og Holdninger. n

Hvorfor skal vi forstyrre vagtlægen lørdag eftermiddag,

når vi godt kan se, at kvinden i forvejen får p-piller, og at det
blot handler om en recept, som ikke er blevet fornyet? ”
Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerforening.
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Ny kampagne:

Hudproblemer skal behandles, ikke gemmes
Korrekt brug af medicin og god hudpleje
kan gøre en stor forskel for ens hudsygdom. Det er budskabet i apotekets nye
kampagne om hudsygdomme
Af Emil Mollerup Pedersen

H

psoriasis. I filmen fortæller den unge mand om,
hvordan det er at leve med sygdommen.
”Jeg håber, filmen kan hjælpe andre i samme situation til at være mere åbne omkring sygdommen.
For en hudsygdom som psoriasis kan for nogle personer være hård at leve med,” forklarer Julie Brogaard Schytz om filmens formål.
De enkelte apoteker deler i stigende grad Facebook-opslagene i forbindelse med kampagnerne på
deres egne Facebooksider og bidrager på den måde
til, at kampagnernes budskaber når bredt ud.
”Ved den seneste kampagne om børneeksem så vi
et øget antal delinger, blandt andet fordi vi lagde en
redaktionsplan ud til apotekerne. Med redaktionsplanen vidste de på forhånd, hvornår
hvilke opslag ville blive slået
op og dermed kunne deles. Det
vil vi også gøre i forbindelse
med den nye kampagne. Vi håber, endnu flere apoteker vil
dele opslagene og på den måde
være med til at sætte fokus på,
hvordan apoteket kan hjælpe
borgere,” siger Julie Brogaard
Schytz.

udlidelser kan ramme fra barnsben af og hele livet igennem. Som en del af apotekets
sundhedsfaglige kampagne om huden sætter apoteket fra den 6. marts og tre uger frem særligt fokus
på hudsygdommene rosacea, akne og psoriasis. Formålet med kampagnen er at
hjælpe borgere med hudsygdommene til rigtig brug af medicin og en god hudpleje.
”Kampagnen er med til at vise, at der er hjælp at hente på
apoteket for borgere, der er
ramt af hudsygdomme. Borgere
kan blandt andet få rådgivning
om, hvordan de bruger deres
medicin rigtigt og få hjælp til
at finde de hudplejeprodukter,
der passer bedst til den enkelHudproblemer skal behandles,
te,” fortæller Julie Brogaard
ikke gemmes.
Schytz, der som kommunikationskonsulent i Danmarks ApoGodt vi har apoteket.
Her kan du spørge om råd.
tekerforening har været med til
Og på apoteket.dk/bedrehud kan
du chatte med os døgnet rundt.
at udvikle kampagnen.

Kampagnens digitale univers
I kampagneperioden vil apoteket uddele foldere om
rosacea til de borgere, det er relevant for. En stor del
af kampagnen folder sig også ud digitalt. På kampagnesitet Bedre hud på apoteket.dk kan man læse
mere om rosacea, akne, psoriasis samt andre hudsygdomme. Man kan blandt andet se en film med
gode råd om, hvordan man bruger medicinsk creme
til hudlidelser rigtigt. Apotekerforeningen har i
samarbejde med Psoriasisforeningen også lavet en
kort film, hvor man følger en ung mand ramt af

Nyt slogan i kampagner

”Godt vi har apoteket.” Sådan
lyder apotekets nye slogan siden årsskiftet, der skal være en
fast del af apotekets sundhedsfaglige kampagner.
”Sloganet skal skabe en samlet fortælling om apoteket på tværs af kampagnerne. Apoteket kan hjælpe og rådgive borgere i forbindelse med en lang
række sundhedsfaglige spørgsmål, der dækker over
meget mere end de temaer, vi belyser i kampagnerne. Det er derfor ”godt vi har apoteket” i rigtig mange sammenhænge,” siger Julie Brogaard Schytz. n

Få mere at vide om hudsygdomme og
kampagnen på apoteket.dk/bedrehud.
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Støtte til forskning skal give
flere studerende blod på tanden
Apotekerforeningen vil nu sætte midler af
til apoteksrelevant forskning for at øge
vidensniveauet om sektoren. Ph.d.-projekt
om sektorovergange er første medfinansierede projekt
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

A

poteksområdet skal være et attraktivt forskningsfelt på universiteterne, der kan tiltrække talentfulde studerende og forskere. Det er målet
med Danmarks Apotekerforenings beslutning om at

bidrage til apoteksrelevante projekter inden for
forskning og innovation. Indsatsen er et led i strategien Apoteket – tættere på dig.
Idéen er at medfinansiere forskningsprojekter,
hvor fokus er på apotekspraksis, klinisk farmaci og
samfundsfarmaci. Indsatsen skal skabe grobund for
mere apoteksrelevant forskning og er særlig relevant
for studerende, apoteker, Pharmakon og universitetsansatte.
Næstformand i Apotekerforeningen Jeanette Juul
Rasmussen er medlem af farmaceutuddannelsens aftagerpanel for SDU samt kontaktudvalget for studieophold på KU. Hun ser Apotekerforeningens inve-
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”

Foreningens støtte til universitetsprojekter

kan være med til at rykke ved opfattelsen af
apotekspraksis blandt farmacistuderende.”
Næstformand i Apotekerforeningen Jeanette Juul Rasmussen

stering i forskning som en løftestang til at gøre apoteksområdet til et mere attraktivt forskningsfelt
blandt forskere og studerende.
”Apoteksområdet har i dag et støvet ry på universiteterne. Foreningens støtte til universitetsprojekter kan være med til at rykke ved opfattelsen af
apotekspraksis blandt farmacistuderende. På den
måde kan det skabe en øget interesse for sektoren
og forhåbentlig bidrage til, at flere vælger at søge
mod sektoren efter endt uddannelse. Den øgede volumen af universitetsprojekter med apoteksrelevante emner vil desuden hæve det generelle vidensniveau til gavn for apotekerne,” siger Jeanette Juul
Rasmussen.

Støtte til ph.d.-projekt
Apotekerforeningen har allerede valgt at give støtte
til et ph.d.-projekt med titlen Farmaceuten som
brobygger i sektorovergangen ved udskrivelse. Den
ph.d.-studerende er farmaceut Laura Victoria Jedig
Lech, der blev færdiguddannet for et år siden og siden da har været ansat på Næstved Løve Apotek.
”I kraft af at have stået bag skranken kan jeg se
flere muligheder, hvor apoteket kan spille en større
rolle i sundhedsvæsenet. På apoteket møder vi mange patienter, der lige er udskrevet. De bliver frustrerede, når fx recepter ikke ligger klar på apoteket eller når der er fejl i recepter. Jeg vil derfor undersøge,
hvordan man kan skabe en bedre sektorovergang
for den enkelte,” siger Laura Victoria Jedig Lech.
Under ph.d.-forløbet er hun fuldtidsansat på KU
og arbejder ved siden af på både apotek og sygehusapotek.
Formålet med projektet er at udvikle en tværsektoriel ydelse på de danske apoteker, hvor sygehus- og apoteksfarmaceuter fungerer som tovholdere med hensyn til borgerens medicinering ved indog udskrivelse. Laura Victoria Jedig Lech vil afprøve
ydelsen i et pilotprojekt.

Ifølge Jeanette Juul Rasmussen rammer ph.d.-
projektet et ømt punkt i sundhedsvæsenet.
”Alle, der har arbejdet på apotek, ved, at sektorovergange er årsag til de fleste fejl, der fanges af
apoteket. I overgangene mellem sektorerne går meget viden om borgerne tabt på grund af dårlig kommunikation. Selvom faggrupperne er opmærksomme på problemstillingen, findes der endnu ikke
dansk forskning på området. Ph.d.-projektet kan
derfor være med til at skabe mere viden på området,” siger Jeanette Juul Rasmussen.
Projektet får også økonomisk støtte af Københavns Universitet og Region Sjællands Sygehusapotek. For Laura Victoria Jedig Lech betyder Apotekerforeningens medfinansiering af projektet mere end
det, at hun får dækket de økonomiske omkostninger.
”Jeg ser støtten som et udtryk for, at apotekerne
bakker op om projektet. Det er en forudsætning for,
at projektet overhovedet kan føres ud i livet. Foreningens opbakning kan samtidig gøre det lettere at
etablere samarbejder med andre apoteker i forbindelse med pilotprojektet,” siger Laura Victoria Jedig
Lech.
Ph.d.-projektet startede 1. marts 2017.
For yderligere at styrke samspillet mellem apotek
og forskning har Apotekerforeningen etableret et
forskningsnetværk og et netværk med cirka 50 apoteker, der ønsker at involvere sig i studenterprojekter, specialer og apoteksdrevne projekter. Projekterne vil typisk blive gennemført i samarbejde med
Pharmakon og universiteterne. Det giver universiteterne en unik adgang til praksis og empiri, som vil
være et aktiv for forskningsmiljøet omkring klinisk
farmaci og samfundsfarmaci, fortæller Jeanette Juul
Rasmussen. n
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Tilbud om
influenza-vaccine
på apoteket når
risikogruppen
Flere i risikogruppen bliver vaccineret mod
influenza, efter at ny ordning på apoteket
er trådt i kraft
Af Henrik Søe

H

vor det tidligere krævede en tid hos egen læge, kan borgere nu gå ind på 80 af landets
apoteker og blive vaccineret af apotekets personale.
18.000 borgere fik fra 1. oktober og frem til nytår
det lille prik på apoteket. 92 procent af de vaccinerede var i risikogruppen – kronisk syge eller over 65
år.
Den nye ordning er blevet til i samarbejde med
Sikker Vaccination, som har certificeret apotekspersonalet til at foretage vaccinationerne. Læge Jonas
Nilsen, der er stifter af Sikker Vaccination, vurderer,
at der er et stort potentiale i apotekernes vaccinationsordning.
”Jo flere apoteker, der kommer med, jo flere vil
blive vaccineret. Min fornemmelse er helt klart, at
vi vil se en stigning i antallet af vaccinationer på
apotekerne i de kommende år,” siger Jonas Nilsen.

”

Ansigt til ansigt skaber tillid
”Apotekerne står i en gunstig situation, fordi folk i
risikogruppen alligevel kommer på apoteket for at
hente deres medicin. Apotekspersonalet har dermed
mulighed for at opspore borgerne i risikogruppen
og tage en snak ansigt til ansigt om risiko og fordele
ved vaccinationer,” siger Jonas Nilsen, der samtidig
peger på, at det er blevet mere besværligt at få tid
hos en læge, og at mange derfor nedprioriterer et
lægebesøg, hvis de ikke føler sig som en del af risikogruppen.
En tredjedel af de vaccinerede borgere på apoteket
var ikke blevet vaccineret mod influenza året før. En
spørgeskemaundersøgelse blandt de vaccinerede
borgere på apoteket viser, at kombinationen af øget
tilgængelighed, convenience og apotekets opsøgende informationsindsats har været de primære årsager til, at flere har valgt at tage imod tilbuddet om
influenzavaccination end i tidligere år. Den øgede
vaccinationsdækning vækker glæde hos Birthe Søndergaard, Apotekerforeningens sundhedsfaglige direktør.
”Tallene viser, at apotekerne kan spille en vigtig

Apotekerne står i en gunstig situation, fordi folk i risiko-

gruppen alligevel kommer på apoteket for at hente deres
medicin. Apotekspersonalet har dermed mulighed for at
opspore borgerne i risikogruppen og tage en snak ansigt til
ansigt om risiko og fordele ved vaccinationer.”

Læge Jonas Nilsen, stifter af Sikker Vaccination

Foto: Hanne Loop
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rolle, når det handler om at forbedre folkesundheden. Apotekerne kommer i berøring med mange af
de borgere, der har gavn af influenzavaccinationer,
og som måske ellers ikke ville blive vaccineret. Apotekets personale er klædt fagligt på til at opspore de
personer, der er i risikogruppen og ikke mindst forklare vigtigheden af vaccinationer,” siger Birthe
Søndergaard.

Vil ikke belaste lægen
Kirsten Hanne Kjærgaard på 69 år fra Amager var en
af de mange borgere, der takkede ja til en influenzavaccine på apoteket i vinter.
”Jeg kom ind på apoteket i anden anledning og
blev spurgt, om jeg var vaccineret. Det var jeg ikke,
og jeg syntes det var et rigtigt godt tilbud. Jeg kom
så ind i et særskilt lokale, hvor jeg havde en hyggelig snak med en medarbejder og fik min vaccination. Derefter ventede jeg 10 minutter for at se, om
der kom en reaktion. Og så var det overstået,” siger

Fakta
Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut vurderer, at mellem 1.000 og 2.000 danskere hvert år dør
på grund af influenza.
Influenzavaccinationsdækningen blandt borgere i
risiko for at blive alvorligt syge af influenza er faldet
med 20 procent over de sidste 10 år.
Det anslås, at apotekets vaccinationsordning potentielt har forhindret 10-20 dødsfald som følge af
influenza i Danmark i 2016.

Kirsten Hanne Kjærgaard og fortsætter:
”Det er ikke noget, jeg vil belaste min læge med,
så det er bestemt ikke sidste gang, jeg takker ja til
apotekets tilbud.”
80 af 400 landets apoteksenheder tilbød i 2016 influenzavaccinationer. Jonas Nilsen fra Sikker Vaccination oplever stigende interesse fra apoteker, der
ønsker at være en del af ordningen fremover. n
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Dødsfald:

Tidligere næstformand i Apotekerforeningen
Preben Rejnhold Jørgensen
Af apoteker Jacob Hjelme

A

poteker Preben Rejnhold Jørgensen, tidligere
apoteker igennem 29 år på Næstved Løve
Apotek, er død. Han blev kun 80 år.
Min gode apoteker kollega, ven og ejendomsudlejer på Næstved Løve Apotek, døde fredag den 3. februar på Rigshospitalet. Jeg mødte Preben første
gang i forbindelse med at jeg ansøgte om stillingen
som apoteker på Næstved Løve Apotek i efteråret
2005. Preben havde forinden indsendt sin opsigelse
som apoteker på Næstved Løve Apotek til Lægemiddelstyrelsen idet han var blevet 70 år og derfor skulle gå på pension efter den daværende lovgivning i
Apotekerloven.
Det er helt sikkert, at dette ikke passede Hr. apoteker Preben Rejnhold Jørgensen. Preben havde stadig mange drømme for apoteket, men da det nu var
lovgivning, var der jo ikke rigtigt noget at gøre. To
år senere blev loven ændret, så en apoteker selv kan
vælge pensionsdatoen.
Jeg mødte Preben på hans flotte apotekerkontor
på Axeltorv i Næstved. Omgivet af antikke jagt ge-

værer, antikke pistoler, apotekerkrukker og bløde
lædermøbler og et meget stort skrivebord med udsigt til den flotte Apotekergaard. Lige fra starten var
der mellem Preben og jeg, grundlagt en godt kollegialt venskab. Som Preben sagde: Det eneste vi to
kan blive uenige om, er, hvad huslejen skal være
her på Næstved Løve Apotek.
Og ja, det havde han fuldstændig ret i. Vi fortsatte med at være kollegiale venner igennem nu 11 år
og Preben har for mig som ny apoteker på Næstved
Løve Apotek, været en enorm inspirator og mentor.
Preben kom næsten dagligt på Løve Apoteket for at
se til bygningerne, for at læse Sjællandske eller for
at følge med i hvordan det gik i apotekerverdenen.
Vi talte ofte sammen.
Jeg overtog et meget velfungerende og flot apotek
påskelørdag den 1 April 2006.
Jeg vil savne min ven og kollega apoteker Preben
Rejnholdt Jørgensen og der er nu et stort tomrum
på Næstved Løve Apotek.

Ære være Apoteker Preben Rejnhold Jørgensens minde.

Kort nyt
Danskerne sparer 2,4 mia. kr. årligt på apotekernes substitution
Når en borger får ekspederet medicin på apoteket, vil apoteket i
langt de fleste tilfælde udlevere
den billigste kopi af det gældende
lægemiddel. I perioden november
2015 til oktober 2016 ekspederede
apotekerne mere end 35 mio.
kunder og sparede ved deres substitution kunderne for knap 2,4
mia. kr. I gennemsnit sparede

hver kunde, der fik substitueret
en vare knap 68 kr. De kunder,
der havde fået ordineret et af de
dyre lægemidler i lægemidlets kopi-gruppe, sparede i gennemsnit
185 kr. pr. ekspedition. Det viser
ny undersøgelse foretaget af Danmarks Apotekerforening.
Substitution er en af de primære
årsager til, at vi i Danmark har

opnået de laveste priser på generiske lægemidler i Europa. Det gavner ikke bare de borgere, som betaler mindre for deres medicin.
Prispresset bidrager også til at holde samfundets omkostninger til
medicintilskud så lave som muligt.
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Månedens case
Picato® (ingenolmebutat)
Behandling af solkeratoser
Der findes flere typer af behandling, fx frysning,
lysterapi, afskrabning samt medicinske cremer/geler.
Picato® er en af de medicinske behandlinger.

Cases
Indikation: mod hudsygdom
En midaldrende kvinde har fået en recept hos
hudlægen. Indikationen påskrevet recepten er:
mod hudsygdom.

Solkeratoser
• Solkeratoser er celleforandringer i huden, som opstår pga. langvarig udsættelse for sollys eller solariebrug.
• Det anbefales, at solkeratoser behandles, da de i
visse tilfælde kan udvikle sig til hudkræft.
• Solkeratoser kaldes også aktiniske keratoser.

Symptomer
• Små skællende pletter i huden, der mærkes som en
lille forhorning i huden. Pletterne kan være hudfarvet, rødbrune eller let røde.
• Oftest flere pletter end enkeltstående pletter.
• Pletterne ses oftest i ansigt, ørerne eller hovedbunden, hvis denne er udsat for sollys.

Om Picato® gel
• Det aktive stof ingenolmebutat er udvundet af
ukrudtsplanten, gaffelvortemælk.
• De mest almindelige bivirkninger er kløe, svie eller
smerter.
• Lægemidlet findes i engangstuber og skal opbevares på køl.

For at undgå utilsigtede hændelser
vær særlig opmærksom på …
• Forskellige styrker og dosering alt efter behandlingsområde.
- Ansigt/hårbund
• Voksne: 1 tube 150 mikrogram/g gel (0,015 %)
påføres det angrebne område 1 gang om dagen i
tre dage i træk.
- Krop/ekstremiteter
• Voksne: 1 tube 500 mikrogram/g gel (0,05 %)
påføres det angrebne område 1 gang daglig i to
dage i træk.

Flere behandlingsområder
En ældre mand har en recept på Picato® gel liggende i FMK. Lægen har ordineret Picato® gel
150 mikrogram/g og Picato® 500 mikrogram/g.
Efterspørger behandlingsmuligheder
af solskader
En ung kvinde henvender sig i skranken. Hun
efterspørger noget, der kan afhjælpe pigmentpletter i ansigtet. Hun har tidligere været ivrig
solariebruger.
Patient i behandling med Picato®
skal på solferie
En ældre kvinde skal hente Picato® gel og synes, at lægen har været god til at instruere hende i brugen af lægemidlet. Hun er i mellemtiden kommet i tvivl om, hvordan hun skal forholde sig, når hun skal på solferie om to måneder.

Kilder:
Picato® http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/6970, revideret
14-03-2016
Solkeratoser, http://min.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/221#a000,
revideret 23-06-2016
Kræftens Bekæmpelse: Behandling af forstadier til hudkræft (solkeratoser og Bowens sygdom): https://www.cancer.dk/hudkraeft-hudcancer/behandling-hudkraeft/behandling-forstadier-hudkraeft/, sidst ændret 24-04-2015

Farmaci bringer i hvert nummer den nyeste
udgave af månedens case fra medlemsnettet.
Månedens case er skrevet af farmaceut
Rikke Lundal 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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Navnestof
Apoteksfilial oprettet

Ændring af udsalg til apoteksfilial

Helsingør Axeltorvs Apotek: Pr. 6. februar 2017
åbnedes ny filial under navnet Apoteket Gefion.
Samtidig lukkedes apoteksudsalget på Kingosvej.

Køge Boholte Apotek: Pr. 1. februar 2017 ændredes
Herfølge Apoteksudsalg til Herfølge Apotek.

Hvidovre Apotek: Pr. 3. februar 2017 åbnedes ny
filial under navnet Bredalsparken Apotek.

Fødselsdage
50 år

København Nørrebro Apotek: Pr. 13. februar 2017
åbnedes ny filial under navnet Apotek Vesterbro.
København Øresunds Apotek: Pr. 1. marts 2017
åbnedes ny filial under navnet Waterfront Apotek
Hellerup.
Varde Apotek: Pr. 20. februar 2017 åbnedes ny filial
under navnet Varde Østervold Apotek.

28. marts 2017: Apoteker Susanne Bendixen,
København Sønderbro Apotek.
11. april 2017: Apoteker Henrik Krog Jensen,
Herning Løve Apotek.

60 år
9. marts 2017: Apoteker Ute Pørksen,
Ballerup Apotek.
4. april 2017: Apoteker Troels Ingemann,
Hillerød Frederiksborg Apotek.

Generalforsamling 2017
Generalforsamling i Danmarks Apotekerforening
afholdes tirsdag den 16. maj 2017 kl. 9.30
på Hotel Marriott i København.
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Kort nyt
Apoteket og dagligvarebutikker
er de vigtigste butikker for danskerne i lokalområdet
86 procent af danskerne foretrækker at handle i lokalområdet. Det
viser ny befolkningsundersøgelse
foretaget af medievirksomheden
Eniro. Apoteket er ifølge undersøgelsen den næstvigtigste butik at
have i lokalområdet kun overgået
af dagligvarebutikkerne. For mange handler det ikke alene om, at
de kan handle tæt på hjemmet,
og at det er let tilgængeligt. Hele
57 procent af danskerne foretager
sine indkøb lokalt for at støtte op
om det lokale by- og butiksliv. I
en pressemeddelelse til den nye

undersøgelse uddyber Kristoffer
Apollo, der er kommunikationschef i Eniro:
”Vores undersøgelse peger på, at
lokalmiljøet rent faktisk betyder
noget for danskerne, og at de er
villige til at investere i det. Det er
positivt for de lokale butikker, der
i flere år har været presset af konkurrence fra blandt andet webshops og storcentre.”
Undersøgelsen viser også, at syv
ud af ti danskere er stolte af det
lokalmiljø, de er en del af. Stoltheden af lokalmiljøet stiger med

alderen. Blandt de 56-75-årige er
hele 78 procent stolte over deres
lokalområde.
”Lokalpatriotismen er et sundhedstegn, der indikerer støtte og
involvering i nærmiljøet. Og de
lokale erhvervsdrivende kan også
drage nytte af dette, hvis de formår at fremhæve deres lokale tilstedeværelse, da de jo er en slags
lokale helte, der er med til at holde liv i området,” siger Kristoffer
Apollo.
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Nyhed!
FRONTLINE PET CARE
til kærlig kæledyrspleje
Daglig pleje af hund og kat kræver produkter der
er fremstillet specifikt til dyr. Frontline Pet Care er
udviklet med baggrund i dette. Det er en helt ny serie
af hygiene- og plejeprodukter designet af dyrlæger
til pasning af kæledyrenes pels, poter, øjne m.m.
Produkterne indeholder naturligvis ikke parabener
eller silikone. Læs mere på altomfrontline.dk
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Godt vi har apoteket.
Vi hjælper dig med at kvitte cigaretterne.
Start på apoteket.dk/rygestop
eller hent den gratis app e-kvit med det samme.

Afs: Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1260 København K

Hvis du vil stoppe,
skal du vide, hvor du skal starte.

