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Hospitalspatienter
skal have god
information om
deres medicin

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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Apotekerne har taget første skridt
– nu er det myndighedernes tur

Vigtigt, at hospitalspatienter får
info om deres nye medicin

12

MEDICINTILSKUD

Ambassadørholdet til ny karrierekampagne er sat

16. maj er det tid til den årlige generalforsamling i Apotekerforeningen

Det er på mange apoteker hverdag, at borgerne dropper eller
udskyder medicinkøb på grund af pengenød. Det viser en ny
spørgeskemaundersøgelse.
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Har du
høfeber?
Tal med apoteket og få hjælp til
at finde ud af, om du er en af de
danskere, der er ramt af høfeber.
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Apotekerne har taget første skridt –
nu er det myndighedernes tur
Den nye vagtordning træder som bekendt i kraft til
nytår, og der er mange apotekere, der – for nu at sige det på vestjysk – ikke er helt tilfredse med løsningen. Den manglende tilfredshed er forståelig, da
den nye vagtordning grundlæggende betyder, at det
bliver sværere at få sin medicin udenfor apotekernes
normale åbningstid. Der bliver færre apoteker med
døgnvagt, og en lang række apoteker med tilkaldevagt udenfor normal åbningstid ændres til flere fastvagttimer, men uden tilkald. Selvom der ofte er
langt mellem recepterne i nattetimerne og sidst på
aftenen, så er den nye vagtordning en ændring for
borgerne, som af mange opfattes som en forringelse. Derfor burde politikerne ikke have sparet på dette område.
Vi skal dog ikke glemme, at der blev lyttet til vores
protester mod den første model. En model, som var
en forringelse for borgerne, samtidig med at det for
de fleste apotekere ville være umuligt at få økonomien og bemandingen til at gå op. Den model, som
vi endte med, er langt bedre end den oprindeligt
vedtagne, selvom vi ikke længere kan give borgerne
den helt samme vagtservice. Det er faktisk den bedste model under det vilkår, at der er skåret kraftigt
ned.
Den ændrede vagtordning vil for mange borgere
opleves som en ringere grad af tryghed.
Set i det lys er det meget tilfredsstillende, at apotekerne i så høj grad stiller op og er villige til at tilbyde borgerne den bedst mulige vagtordning, indenfor rammerne af den nye ordning. Omkring 80 apoteker har meldt sig på banen til de cirka 50 vagtbevillinger. Den store tilslutning fortjener ros.

Apotekerne påtager sig endnu en gang et stort ansvar – og det sker, på trods af at mange har svært
ved at se sig selv i den nye model, fordi den ikke lever op til det, som den nuværende ordning kan.
Apotekerne viser sig igen som en ansvarlig partner i
sundhedsvæsenet. Moderniseringen af apotekerloven, som et meget bredt flertal stemte igennem Folketinget for omkring to år siden, stillede store krav
til apotekerne. Medicinsamtaler, nye enheder og en
ny vagtordning. Man kan ikke sige andet, end at vi
har leveret på alle parametre.
Nu er det så op til myndighederne at følge op og føre den nye vagtordning i mål. Sundhedsministeriet
skal på baggrund af indspark fra regionerne og apotekernes tilmeldinger beslutte, hvor de forskellige
vagtapoteker skal ligge, og regionerne skal beslutte,
hvordan de hver især vil sikre en fornuftig lægemiddelforsyning i nattetimerne. Det er en stor og vigtig
opgave, som vi er kede af at give fra os. Lad os håbe
på, at regionerne finder gode løsninger, så borgernes tryghedstab ved at miste døgnapoteket eller tilkaldevagten ikke bliver større end højst nødvendigt.

Anne Kahns
Formand for Danmarks
Apotekerforening
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Anne Kahns:

Hospitalspatienter skal
informeres ordentligt om
deres medicin
Ny undersøgelse viser, at langt fra alle

faktorer, hvis borgeren skal følge den medicinske
behandling, lægen har anbefalet. Ifølge Anne
Kahns handler det i sidste ende om borgernes heltion om deres nye medicin, når de bliver
bred. Hun fortæller, at op mod 100.000 hvert år bliudskrevet. Det er et problem for patientsikver indlagt på grund af medicinproblemer, der kunkerheden, siger formand for Apotekerforne være forhindret, og at op mod 40 procent af alle
eningen Anne Kahns
indlæggelser af ældre på medicinske afdelinger er
medicinrelaterede.
Af Jacob Haaning Andersen
”Medicinfejl kan have mange forklaringer, men
en af dem er uden tvivl manglende information, så
2016 blev 20 procent af de planlagt indlagte
vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at patienterne blihospitalspatienter slet ikke eller i ringe grad
ver informeret,” siger Anne Kahns.
informeret om virkninger og bivirkninger
Hos Danske Regioner er formand for regived ny medicin, da de blev udskrevet. Det
onernes sundhedsudvalg, Ulla Astman,
samme gjorde sig gældende for 33 proenig med Anne Kahns i, at resultatet ikMedicincent af de akut indlagte patienter og 18
ke er godt nok.
rådgivning
procent af de ambulante patienter ved
”Jeg finder det naturligvis ikke tilfredsudskrivning eller endt besøg. Det viser
stillende, når der er en forholdsvis stor
Den Landsdækkende Patientundersøgelse
andel af patienterne, som ikke føler sig til2016. Dermed er spørgsmålet blandt de lastrækkeligt informeret om medicinens effekt
vest vurderede hos alle tre patientgrupper.
og bivirkninger. Det er ikke sikkert, at vi på sygeTallene vækker bekymring hos Danmarks Apotehusene har haft tilstrækkelig fokus på netop dette
kerforening. Det siger foreningens formand, Anne
ene område. Nu kan vi imidlertid regionalt og loKahns:
kalt på sygehusene bruge undersøgelsens resultat til
”Patienterne skal vide, hvad de putter i munden,
i højere grad også at rette blikket mod denne opgaog hvordan det virker. Borgerne skal have de bedst
ve, hvor der er potentiale for at gøre det bedre,” simulige forudsætninger for at følge behandlingen, så
ger hun.
de får den optimale effekt og bliver så raske som
Vigtigt med information
muligt. Det sker ikke af sig selv. Det kræver, at de får
Ulla Astman er også enig med apotekerformanden
en ordentlig information, og derfor er det bekymi, at det er et vigtigt område at forbedre sig på. Inrende, at en forholdsvis stor del af patienterne ikke
formationen om lægemidlerne er vigtig, slår hun
får den information, som de har brug for,” siger Anfast.
ne Kahns.
”Det gælder både, om der er forhold, som patienHun siger videre, at tryghed og viden er vigtige

patienter på landets hospitaler får informa-

I

>

Foto: Scanpix
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”

Patienterne skal vide, hvad de
putter i munden, og hvordan det virker.
Borgerne skal have de bedst mulige forudsætninger for at følge behandlingen,
så de får den optimale effekt og bliver
så raske som muligt
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

>
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>

ten skal være opmærksom på for at opnå størst mulig effekt af et lægemiddel for eksempel i forhold til
opbevaring af lægemidlet eller indtagelsestidspunkt.
Det er også vigtigt, at informere patienten, om der
er noget, som vedkommende kan gøre for at undgå
eller mindske bivirkninger,” siger Ulla Astman.
Hos Hjerteforeningen siger rådgivningsleder Hanne L. Andersen, at flere bør have information om
medicin. Hun påpeger dog også, at nogle patienter
måske får informationerne uden at kunne huske det
efterfølgende, når de bliver spurgt til en undersøgelse.
”Overordnet mener vi, at det vil være en god ting,
at patienterne oplyses omkring virkninger og bivirkninger. Konsekvenserne, hvis patienterne ikke oplyses, er, at de måske overser nogle uhensigtsmæssige
virkninger og bivirkninger og/eller stopper med medicinen, fordi det ikke virker, som de synes, det skal.
Nogle patienter har svært ved at kapere disse informationer. Her må man så som sundhedsfaglig person følge dem tæt,” fortæller Hanne L. Andersen.

”

Inddrag apotekerne
Udover forskellige tiltag på hospitalerne kan en mulig løsning, som kan være med til at sikre, at patienterne får information og rådgivning om deres medicin, være, at regionerne læner sig op ad apotekerne.
Det siger Anne Kahns. Det kunne eksempelvis ske
ved, at apotekerne supplerer hospitalernes information om medicin – udover den information som
apotekerne i forvejen giver, når borgerne får udleveret medicin på apoteket. Apotekerne tilbyder uddybende medicinsamtaler til alle nye kronikere, og
Anne Kahns mener, at det vil være ”helt oplagt”, at
hospitalerne mere systematisk henviser patienterne
til denne ydelse. Det skal sikre, at flest muligt får
den information og rådgivning, som de har brug
for.
Det kan eventuelt også overvejes, om ydelsen skal
udvides, så det ikke kun er nye kronikere, som kan
få gavn af den. En sådan udvidelse har blandt andre
Diabetesforeningen tidligere talt for.
”Det er lægernes ansvar at stille den rigtige diag-

>

Medicinhåndtering, herunder information om virk-

ning og bivirkninger, er en del af den faglige behandling.
Det er derfor lægen, som har det fulde behandlingsansvar
i forhold til medicinhåndteringen.
Ulla Astman, formand for regionernes sundhedsudvalg, Danske Regioner

Foto: Scanpix

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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”

Der er så mange dygtige folk og faggrupper i sundheds-

væsnet. Hvis vi alle sammen hjælper til med det, som vi
hver især er bedst til, så kan vi løse dette problem.”
Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

>

nose og finde den rette behandling. Men hvordan
patienterne får den optimale effekt af den medicinske behandling, der kan apotekerne hjælpe. Hvis
hospitalslægerne eksempelvis mangler tid til at informere patienterne om medicinen, så kan de trygt
sende dem videre til apotekerne,” siger Anne Kahns.
Ulla Astman er ikke afvisende overfor ideen. Hun
understreger dog, at lægerne har ansvaret for behandlingen.
”Medicinhåndtering, herunder information om
virkning og bivirkninger, er en del af den faglige behandling. Det er derfor lægen, som har det fulde behandlingsansvar i forhold til medicinhåndteringen.
Herudover skal apotekerne informere deres kunder
ved køb af medicin. Sådan bør det også være i fremtiden. Når det er sagt, står det naturligvis den enkelte region frit for, om man herudover eventuelt lokalt vil indgå samarbejde med et apotek eller eventuelle andre om sådanne ydelser,” siger Ulla Astman.

”Tæt opfølgning med sygehus, ambulatorier og
praktiserende læger. Hvis hjemmesygeplejen er inde
i billedet, så er det oplagt, at de også tager ansvar
for informationerne,” siger hun. Hun ser også medicinsamtaler på apotekerne som en mulig løsning,
men først og fremmest til stabile patienter, som ikke
konstant får ny medicin.
”Apotekernes medicinsamtaler kan godt være en
del af løsningen, men det vil ikke fungere hos ustabile patienter, der ofte får ændret sin medicin. Det
vil være fint hos stabile, multisyge patienter,” siger
hun.
Anne Kahns mener dog også, at apotekernes medicinsamtaler er et godt tilbud til ustabile patienter.
”Jo flere gange du skifter behandling, desto større
er dit behov for rådgivning,” siger hun. Hun fortæller videre, at hun er sikker på, at problemet godt
kan løses, hvis kræfterne bruges rigtigt.
”Der er så mange dygtige folk og faggrupper i
sundhedsvæsnet. Hvis vi alle sammen hjælper til
med det, som vi hver især er bedst til, så kan vi løse
dette problem, så folk får den nødvendige information. Akkurat som vi sammen kan løse de andre udfordringer, som vi står overfor i det nære sundhedsvæsen.” n

Virker bedst hos stabile patienter
Hos Hjerteforeningen peger Hanne L. Andersen på
en række forskellige aktører på spørgsmålet om,
hvordan man kan sikre, at patienterne får den information, som de har brug for.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelse 2016
Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse med svar fra 158.366 patienter.
I hvor høj grad er patienterne informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse/besøg
Slet
ikke

I ringe
grad

I nogen
grad

I høj
grad

I meget		
høj grad

Planlagt indlagte patienter

12

8

19

29

32

Akut indlagte patienter

22

11

20

25

22

Ambulante patienter

12

6

17

31

35

Undersøgelsen er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne.
Kilde: patientoplevelser.dk.
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Her ligger de nye apoteker
Siden den nye apotekerlov trådte i kraft
1. juli 2015, er der åbnet 116 nye filialer

Nye apoteksfilialer per 25. april

rundt om i Danmark. Se her, hvor de

Regioner:

ligger.

Hovedstaden

36

Midtjylland

30

Nordjylland

10

Sjælland

15

Syddanmark

25

Samlet antal nye filialer

Nye filialer:

116

Der er også givet bevillinger til to onlineapoteker.
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Foto: Brian Rasmussen

På mange apoteker landet over er det hverdag, at borgerne udskyder eller fravælger medicinkøb på grund af pengenød.

Apotekere:

Tilskudsregler får mange
til at droppe medicin
Halvdelen af apotekerne oplever på daglig
eller ugentlig basis, at borgere udskyder
eller helt fravælger lægeordineret medicin,
fordi de ikke har råd

Af Jacob Haaning Andersen

P

å en lang række apoteker landet over er det
hverdag, at borgere forlader apoteket uden
den medicin, de har fået ordineret af lægen. Forklaringen er ifølge apotekerne, at tilskudsreglerne er
skruet sammen på en måde, der for mange gør medicinen svær at betale, når tilskudsåret starter forfra.
”Som apotekere er det desværre noget, som langt

de fleste af os kender alt for godt: at borgere fravælger medicin af pengenød. Der er tale om medicin,
som en læge har vurderet, at borgeren har brug for,
og derfor er det selvfølgelig rigtig ærgerligt, at det
sker så tit,” siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening.
Halvdelen af de apotekere, som har deltaget i den
nye spørgeskemaundersøgelser, svarer, at der inden
for de seneste tre måneder enten flere gange dagligt,
dagligt eller ugentligt har været borgere på deres
apotek, som enten har udskudt eller helt fravalgt
lægeordineret medicin, fordi de ikke havde råd til
medicinen. 30 procent svarer, at det er sket månedligt eller sjældnere end det. Ingen har svaret, at det
aldrig sker.

MEDICINTILSKUD | FARMACI 05 | MAJ 2017

”Det er bekymrende, at det i så høj grad er hverdag på apotekerne. Folk har brug for deres medicin,
og når de ikke får deres behandling eller udskyder
behandlingen, så øger det risikoen for, at deres sygdom forværres. Det er selvfølgelig skidt for den enkelte, og det er også skidt for sundhedsvæsenet, fordi borgeren så kommer tilbage til lægen igen i stedet for at blive rask,” siger Anne Kahns. 114 af landets 214 apotekere har deltaget i undersøgelsen.

Tilskudsregler bør ændres
Ifølge Anne Kahns understreger undersøgelsen behovet for en ændring af reglerne for medicintilskud.
Retten til tilskud optjenes ved, at man bruger penge
på medicin. Indtil man har brugt lige knap 1.000
kroner, får man ikke noget tilskud. I den anden ende af skalaen bliver hele regningen for den tilskudsberettigede del af medicinen betalt, når man har
købt for mere end 18.331 kroner. Der er forskellige
tilskudstrin på 50, 75 og 85 procent imellem de to
yderpoler på 0 og 100 procents dækning. Hvis en
borger bruger medicin for 18.331 kroner, har han
selv lagt knap 4.000 – resten dækkes af medicintilskuddet.
Systemet er strikket sådan sammen, at retten til
tilskud skal optjenes en gang årligt, når borgeren
starter et nyt tilskudsår. Det betyder, at man kan gå
fra at få eksempelvis et tilskud på 85 procent til ingenting, når et nyt tilskudsår starter, og retten skal
optjenes igen.
Apotekerforeningen foreslår en ændring af systemet, som skal gøre det nemmere for den enkelte
borger at forudse størrelsen på medicinregningen.
Ideen går kort fortalt ud på, at borgerens tilskud til
medicin skal fordeles jævnt over hele året. Det skal
ske, ved at medicintilskuddet til enhver tid afhænger af, hvor mange penge borgeren har brugt på
medicin indenfor de seneste 12 måneder. Tilskudsåret vil så ikke længere have en specifik start- og
slutdato. Det betyder, at den faste medicinbruger
undgår de pludselige hop i medicinprisen. Det svarer i en sammenligning med det nuværende system
til, at borgeren altid befinder sig på den sidste dag i
tilskudsåret.
Over 60 procent af apotekerne i undersøgelsen
vurderer, at årsagen til de manglende eller udskudte
medicinkøb for omkring halvdelen, mange eller

Hvad vil forslaget betyde
for en folkepensionist eller
kontanthjælpsmodtager?
En folkepensionist eller en kontanthjælpsmodtager
med et fast medicinforbrug, vil opleve, at medicinudgifterne vil være langt mere stabile og forudsigelige ved hvert medicinkøb, frem for at de først på året
skal betale hele udgiften selv og sidst på året får et
større tilskud.
Apotekerforeningens forslag skal sikrer, at reglerne
opnår deres formål om, at ingen borgere af økonomiske årsager skal afstå fra at bruge nødvendig medicin.
Forslaget vil ikke have den store betydning for,
hvor mange penge den enkelte skal bruge på medicin i løbet af et år. Formålet er at fordele tilskuddet
mere ligeligt.
Efter din vurdering, hvor ofte har der på dit apotek
inden for de seneste tre måneder været borgere, der
har fravalgt eller udskudt købet af lægeordineret medicin, fordi de ikke har råd til medicinen?
Procent
Flere gange dagligt

8,8%

Dagligt

14,0%

Ugentligt

26,3%

Flere gange månedligt

13,2%

Månedligt

11,4%

Sjældnere end månedligt

19,3%

Aldrig

0,0%

Ved ikke

1,8%

Ubesvaret

5,3%

næsten alle borgerne skyldes, at de er startet på et
nyt tilskudsår.
”Det er uheldigt, at de store hop i tilskud giver
problemer for mange borgere. Heldigvis er der en
simpel løsning, som kan gøre problemet mindre.
Hvis reglerne bliver ændret, og tilskuddet bliver
udjævnet, vil det gøre en stor forskel for de mennesker, som har det rigtig svært, når deres tilskudsår
starter på ny,” siger Anne Kahns.
Apotekerforeningen har overfor Sundheds- og
Ældreministeriet stillet forslag om en ændring af
medicintilskudsreglerne, der udjævner tilskuddet.
Anledningen er, at ministeriet er i gang med et
serviceeftersyn af tilskudssystemet. n
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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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Arbejdet med karrierekampagnen
Mange unge apoteksansatte meldte sig på
banen for at blive ambassadører i den
kommende kampagne for apotekssektoren.
Karrierekampagnen skal åbne unges øjne
for mulighederne i apoteksverdenen

Af Jacob Haaning Andersen

D

et bliver i alt fire unge mennesker – to farmakonomer og to farmaceuter – som skal være
apotekssektorens unge ansigt udadtil.
Der kom i alt 33 ansøgninger, og projektleder for
kampagnen i Apotekerforeningen Søren Hellener er

glad for, at så mange meldte sig på banen.
”Det vidner jo om, at de unge mennesker er glade
for at arbejde på apotekerne og gerne vil fortælle
om branchens karrieremuligheder og gode historier
om apoteket som arbejdsplads. Vi havde rigtig mange spændende kandidater at vælge mellem, så talentmassen er stor, selvom vi i sidste ende kun skulle bruge fire ambassadører til vores film.”
Det er dog ikke kun de fire ambassadører, som
skal være med til at udbrede kendskabet til mulighederne på apotekerne, fortæller Søren Hellener.
”Vi har udvalgt yderligere fire unge ambassadører,
der – sammen med filmambassadørerne – kommer
til at udgøre kampagnens Facebook-korps. Det har

De fire ambassadører

Farmakonom Debbie Rasmussen arbejder
på Ringkøbing Løve Apotek. Hun er 25 år.

32-årige Thomas Kenneth Nielsen-Isaksen
er farmaceut på Hundige Apotek.
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er i fuld gang
været en meget positiv proces, og vi er
utrolig glade for den entusiastiske måde,
som de unge har støttet kampagnen på.
Jeg håber, at vi også får mulighed for at
trække på nogle af de øvrige kræfter til
andre kampagneaktiviteter,” siger Søren
Hellener.
Den nye karrierekampagne lanceres senere på
året via et nyt karrieresite, der får navnet apotekskarriere.dk, og på Facebook. Initiativet er en udløber af strategien ”Apoteket – tættere på dig”. Karrierekampagnen er den første af sin art i foreningens
historie, og Apotekerforeningens bestyrelse ønsker
på den måde at gøde jorden for at gøre det nemme-

re for landets apotekere at rekruttere unge og dygtige kandidater.
Ambassadørerne kommer til
at spille en vigtig rolle i kampagnen som rollemodeller på
Facebook og i film med deres historier. Forhåbningen er, at kampagnens
budskaber på den måde spredes viralt via sociale
medier, så andre unge bliver opmærksomme på, at
en karriere i apotekssektoren er en rigtig god mulighed på både et personligt plan og også i forhold til,
at man gennem sit arbejde hver dag bidrager til
sundhed og sygdomsforebyggelse i samfundet. n

Rekruttering

Stine Lauritsen på 25 år er farmakonom
på Horsens Svane Apotek.

Kia Haubro er 26 år gammel
og farmaceut på Ballerup Apotek.
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God dialog giver god behandling
Ny kampagne på landets apoteker skal
klæde borgere på til at stille spørgsmål om
deres medicin, så de får en god og ligeværdig snak på apoteket
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

H

vordan virker min medicin? Hvilke bivirkninger kan jeg opleve? Spørgsmålene er ligetil. Alligevel glemmer mange borgere at stille dem,
når de henter medicin på apoteket.
I uge 20 deltager over 150 apoteker i kampagnen
Godt du spør’ sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden. I kampagnen opfordrer apotekerne borgerne til at forberede spørgsmål,
så de får det bedst mulige udbytte af apotekets rådgivning.
”Borgere i behandling står i en sårbar situation,
hvor de har rigtig meget at tænke på. Derfor er de
ikke altid opmærksomme på at få stillet spørgsmål i
mødet med sundhedspersonalet.” Det forklarer Inge
Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, om baggrunden for kampagnen, hvor målet
er at klæde borgerne på til en god dialog.

Viden om sin
medicin er vigtigt
En ud af tre kronikere tager deres
medicin forkert og får derfor ikke
den fulde effekt af medicinen.
”Medicin er et af de områder,
hvor der ofte sker misforståelser,
der fører til fejl i behandlingen.
Jo mere man selv ved om sin medicin, desto bedre bliver behandlingen. Derfor ønsker vi en god
dialog mellem borgeren og apoteket,
så borgeren føler sig tryg ved at tage sin
medicin,” siger Inge Kristensen.
Hun opfordrer borgerne til at søge inspiration til
mulige spørgsmål i den folder, som apotekerne uddeler i uge 20 – og som kan hentes på godtduspør.
dk. I folderen kan man se eksempler på oplagte

”

Medicin er et af de

områder, hvor der ofte sker
misforståelser, der fører til
fejl i behandlingen. Jo mere
man selv ved om sin
medicin, desto bedre bliver
behandlingen.”
Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

spørgsmål om sin medicin og behandling.
Frederiksberg Dalgas Boulevard
Apotek er et af de apoteker, der
har valgt at deltage i kampagnen.
”Mange borgere oplever sundhedsvæsenet som svært at navigere i. De tænker
ikke nødvendigvis over, at de kan stille
spørgsmål om deres medicin til apoteket,” siger Kristine Høje, souschef på Frederiksberg Dalgas Boulevard Apotek, og fortsætter:
”Apotekets kerneopgave er netop at yde faglig
rådgivning til borgerne, så de føler sig sikre på deres
medicin. Med kampagnen håber vi, at flere borgere
vil benytte muligheden for at få en god dialog med
apotekspersonalet ved at forberede spørgsmål hjemmefra.” n

KORT NYT | FARMACI 05 | MAJ 2017

Kort nyt
Flere indberetninger om falske lægemidler
Lægemiddelstyrelsen har over de
seneste fem år oplevet en stigning
i antallet af indberetninger af forfalskede lægemidler i den legale
distributionskæde. Ofte drejer det
sig om stjålne lægemidler, der finder vej ind i kæden igen. Det skriver medwatch.dk.
”Der kommer flere indberetninger inden for EU. Den nye trend
er at stjæle lægemidler og prøve
at få dem ind på markedet igen
for eksempel via forfalskede tilladelser. Vi har også set et tilfælde,
hvor der er blevet produceret lægemidler til et marked uden for
EU, og som ved forfalsket pakkemateriale er kommet ind i Europa,” siger Merete Hermann, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen.
Hun understreger, at indberetningerne i 2015 ikke drejer sig om
lægemidler, der var solgt på det
danske marked. Indberetningerne

kan generelt både være fra danske
sundhedspersoner, medicinalselskaber eller fra udenlandske myndigheder og de kan omhandle både lægemidler, der har markedsføringstilladelse i Danmark og lægemidler, der ikke har.
At vi endnu ikke har oplevet
mange eksempler på forfalskede
lægemidler i den legale kæde i
Danmark skyldes ikke kun held,
mener Merete Hermann. Hun påpeger, at der er strenge krav til
dem, der modtager lægemidler i
forhold til at sikre sig, at alt er i
orden inklusiv den kæde, hvor
lægemidlerne bliver leveret fra.
”Vi har stramme regler, men
man kan aldrig gardere sig 100
procent. Jeg vil helst ikke kalde
det held, for sådan opfatter jeg
det ikke. Jeg mener, at den legale
kæde i Danmark er meget tæt,” siger hun til medwatch.dk.

Vi har
stramme
regler,
men man
kan aldrig gardere
sig 100 procent Jeg
vil helst ikke kalde
det held, for sådan
opfatter jeg det ikke. Jeg mener, at
den legale kæde i
Danmark er meget
tæt.”
Merete Hermann,
enhedschef i Lægemiddelstyrelsen

Kredskonsulenternes områder
I seneste nummer af Farmaci
skrev vi, at kredskonsulent i Apotekerforeningen Christina Hoffmann Hyldig dækker apotekerne i
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Der skulle have stået, at hun dækker Nordre-

sjællandske kreds og Københavns
Apotekerforening og apotekerne i
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
Lena Skov Andersen dækker
Storstrøms kreds og Københavns
Apotekerforening - undtagen apo-

tekerne i Københavns Kommune
og Frederiksberg Kommune. Tove
Marianne Oldam dækker Fyns
Apotekerforening og Sydjyllands
kreds. Tina Jobling dækker Nordjyllands kreds, Midt-Vestjyllands
kreds og Østjyllands kreds.

Farmakonomforeningen har fået ny næstformand
Ann-Mari Grønbæk, Herning Løve Apotek, er Farmakonomforeningens nye næstformand. Hun
blev valgt på et hovedbestyrelsesmøde i slutningen af april. Det
skriver Farmakonomforeningen
på deres hjemmeside.

”Jeg glæder mig til samarbejdet
og til igen at sætte fokus på det
politiske arbejde og på vores arbejde for bedre løn og arbejdsvilkår for alle farmakonomer,” siger
foreningens formand, Christina
Durinck.

Den nye næstformand Ann-Mari
Grønbæk er 34 år, gift og har to
børn. Hun har siddet i Farmakonomforeningens hovedbestyrelsen som formand for Region
Midtjylland siden 2011.
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Fælles online videomøder
sikrer udbytte af morgenmøder
på Sønderborg Løve Apotek
Samlede morgenmøder over video gør, at
apoteket er mere effektivt. Videomøderne
sikrer desuden, at medarbejdere på alle
enheder får det samme udbytte
Af Jacob Haaning Andersen

S

om de fleste andre apoteker nu om dage spreder Sønderborg Løve Apotek sig over flere
adresser. Apoteket har to apoteksfilialer samt to apoteksudsalg under sig. Derfor ser apoteket en fordel i
at slå morgenmøderne sammen, så alle enheder er
repræsenteret på samme tid.
”Der er stadig nyt, men vi har slået morgenmøderne sammen. Det er først og fremmest en metode
til at spare noget tid, så apotekeren, jeg og de andre
farmaceuter ikke behøver at køre frem og tilbage
mellem de forskellige enheder,” siger Peter Bucka.
Han er farmaceut på apoteket.
Tidligere måtte han jævnligt sætte sig ind i bilen
for at tage turen rundt mellem enhederne, når han
skulle stå for et morgenmøde. Apoteket holder morgenmøde en gang hver anden uge, hvor der blandt
andet bliver diskuteret kampagner og hvad apoteket
ellers har på dagsordenen.
Det er dog ikke kun et spørgsmål om tid. Den nye
metode sikrer også et mere ensartet udbytte på
tværs af enhederne.
”Vi oplevede ofte, at morgenmøderne på de enkelte enheder udviklede sig meget forskelligt, selvom de havde det samme tema. Antallet af spørgsmål samt hvor meget personalet bidrog til diskussionerne under morgenmøderne varierede meget,
hvilket gjorde det svært at planlægge, hvor meget

fagligt materiale der skulle gennemgås. Konsekvensen af dette var, at nogle møder varede en halv time
det ene sted og en time det andet sted. Denne problemstilling er vi kommet til livs ved at holde møderne online via Skype og derigennem sikret, at de
samme informationer når ud til alle enheder. Samtidig ser jeg det også som en stor fordel, at alle enheder har mulighed for at snakke sammen mandag
morgen. Det styrker kommunikationen mellem enhederne og er en god start på ugen.”
Videomøderne blev implementeret tidligere på
foråret, så det er stadig nyt, og faktisk ikke helt så
nemt, som det måske lyder.
”En af ulemperne ved at holde møderne online er,
at det generelt er sværere at styre en diskussion.
Hvis flere snakker på samme tid bliver lyden utydelig. Så for at diskussionerne online praktisk set skal
fungere, kræver det, at personalet er tilbageholdne
med at snakke i munden på hinanden. Samtidig er
det et krav, at den person, som holder mødet, snakker højt og tydeligt samt jævnligt gentager spørgsmål under mødet, hvis der er behov for dette,” siger
Peter Bucka.
På trods af udfordringerne ved online morgenmøder har det været en succes for apoteket.
”Jeg mener klart, at fordelene ved online morgenmøder opvejer ulemperne og at denne løsning, som
vi har fundet på vores apotek, kunne være relevant
for øvrige apotekere i landet med mange apoteksfilialer og apoteksudsalg under sig. Samlet set har vi
investeret for mindre end 500 kr. for at få onlinemøderne op at køre, og disse udgifter betaler sig
mange gange tilbage ved de ekstra omkostninger,
der er ved at holde to separate morgenmøder,” siger
Peter Bucka. n
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Sådan ser det ud, når Sønderborg Løve mandag morgen gør klar til at tale sammen via video.
Billedet er fra filialen Nordborg Apotek.

Temadag – Bliv bedre til distanceledelse
Tirsdag den 6. juni afholder Apotekerforeningen temadag om distanceledelse. Det foregår fra klokken
10.00-16.00 i Dehns Palæ.
Temadagen er for både nye og erfarne apotekere,
som vil øge deres kendskab om, hvad der skal til, for
at distanceledelse lykkes. Deltagerne får indblik i metoder og værktøjer til ledelse på distancen og et
grundlag for dialog med egen organisation samt diskussion med de øvrige deltagere om egne og andres
udfordringer i dagligdagen på apotekerne.

Formålet med temadagen er at give deltagerne kendskab til teori, metode og værktøjer omkring distanceledelse samt de dilemmaer, der er indbyggede i denne
ledelsessituation. Det kan være, hvordan vi skaber relationer på tværs af distancen. Hvad man som leder
bør være særligt opmærksom på, når man ofte er på
afstand af mine medarbejdere, og hvilke krav distancen stiller til medarbejderne.
Læs mere om temadagen og om tilmelding på medlemsnettet.
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Generalforsamling 2017:

Elektronisk afstemning, formandsvalg
Der er flere store punkter på dagsordenen
til årets generalforsamling i Danmarks
Apotekerforening. Formand Anne Kahns
er på valg, og for første gang i foreningens
historie bliver der stemt elektronisk
Af Jacob Haaning Andersen

D

er bliver nok at se til, når Hotel Marriott i København tirsdag den 16. maj slår dørene op
til den årlige generalforsamling i Danmarks Apotekerforening.
Formand Anne Kahns har været formand i tre år
siden 2014, og derfor er hun på valg. Der er også en
bestyrelsespost på valg, idet bestyrelsesmedlem Bent
Halling-Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen for første gang i 2014. Et bestyrelsesmedlem kan sidde
maksimalt i tre treårige perioder.
Suppleanter vælges for et år ad gangen, og derfor
er der valg til alle tre suppleantposter. Suppleanterne har i foreningsåret 2016/2017 været Ole Lystrup
Iversen, Lars F. Nørgaard og Lars Lundager Walmar.
Som noget nyt sker urafstemningen efter generalforsamlingen elektronisk. Hvor apotekerne tidligere
skulle sende deres stemmer afsted til foreningen via
gammeldags brevpost, vil de i år i stedet modtage et
link via mail, hvor de hver især logger sig ind med
deres NemID og stemmer. Den ændring blev vedtaget på sidste års generalforsamling med et stort flertal.

Apoteksændringer fører til forslag
om ændringer i foreningens love
Det er ingen hemmelighed, at den nye apotekerlov
fra 2015 har ændret den kendte apoteksstruktur
godt og grundigt. Apotekerne har i stor stil åbnet
nye enheder på kryds og tværs af kommune- og regionsgrænser, og enkelte apoteker har også udvidet
ind i en anden kreds end den, som de tilhører. Derfor har bestyrelsen arbejdet med flere ændringer af
foreningens love og vil på generalforsamlingen

Her ses formand Anne Kahns på talerstolen
til sidste års generalforsamling.

fremlægge forslag til ændringer vedrørende kredstilhørsforhold.
Forslaget lægger op til, at medlemmer med flere
bevillinger har pligt til medlemskab i alle kredse,
hvor en apoteker har bevillinger. Apotekeren skal
også betale kontingent i alle kredse, som han eller
hun er medlem af. Apotekere, der har filialer i andre
kredse, har ret til medlemskab i disse kredse, og betaler kontingent, hvis de ønsker medlemskab.
Forslaget lægger også op til, at onlineapotekeres
p-nummer skal bestemme, hvilken kreds apotekeren skal være medlem af.
I forbindelse med dialogen med kredsformændene om ændringer vedrørende kredstilhørsforhold
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og lovændringsforslag

Også sidste år var der alvorlige emner på dagsordenen, men der var også plads til smil og grin.

har flere ønsket, at afsnittet i lovene om kredsforeninger justeres, således at lovene endnu bedre afspejler behovene og praksis i kredsene i dag. Bestyrelsen fremsætter desuden et forslag om dette.
Bestyrelsen foreslår også ændringer vedrørende
apoteksbestyrers rettigheder og pligter som medlem
af Danmarks Apotekerforening. Konkret foreslår bestyrelsen, at en apoteksbestyrer, uden en apoteker,
får tilbudt passivt medlemskab. Samtidig foreslås
det, at passive medlemmer tilbydes en tidsbegrænset adgang til rådgivning og ydelser fra foreningen
mod betaling. Betalingen fastsættes som for aktive
medlemmer, herunder både kontingent samt serviceydelser mv. n

Generalforsamling 2017
Der skal blandt andet stemmes om formandsposten
og en enkelt bestyrelsespost. Apotekerne skal også
stemme om forskellige ændringer af Apotekerforeningens love. Derudover er bestyrelsens planer og
beretning, årsregnskab 2016 og budget 2017 også på
programmet.
Generalforsamlingen afholdes på Hotel Marriott i
København tirsdag den 16. maj klokken 9.30. Der er
morgenbuffet fra klokken 8.30, og dagen rundes traditionen tro af med en tur i Tivoli.
Tilmelding sker via Private rum – fanen Generalforsamling.
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Apoteker Aage Bohn Marcher 1929-2017
Apoteker Aage Bohn Marcher er afgået ved
døden den 1. april 2017, 88 år gammel.

M

archer blev cand.pharm. i 1954 og havde
derefter ansættelser som repræsentant i firmaet P.A. Beiersdorf & Co., Hamburg, rejsevikar i
Danmarks Apotekerforening og farmaceut på H.C.
Ørsteds Apotek på Frederiksberg, Bagsværd Apotek
og Buddinge Apotek. I 1974 blev han apoteker på
Istedgades Apotek, København, som han drev indtil
sin pensionering i 1995.
Marcher var en farmacihistorisk pioner. Med udgangspunkt i et righoldigt udvalg af apoteks- og fabriksfremstillede lægemidler i originale pakninger
opbyggede han på Istedgades Apotek en i faglig
henseende værdifuld samling af effekter til belysning af de sidste 100 års apoteksvirksomhed. I forbindelse med sin fratrædelse i 1995 skænkede Marcher sin samling til Apotekerforeningen for at sikre
samlingens bevarelse. Samlingen blev herefter flyttet til Pharmakon i Hillerød, idet en placering her
tillige kunne give mulighed for udvikling af samlingen. Samlingen blev opstillet af Marcher i et kælderlokale på Pharmakon og indviet i november 1995
under navnet Apotekshistorisk Studiesamling, som i
1999 ændredes til Apotekshistorisk Samling.
Efter flytningen til Pharmakon ekspanderede samlingen kraftigt, dels ved en aktiv indsamling fra
Marchers side af genstande fra den da nedlagte apoteksproduktion, dels ved frivillige donationer, der
indkom som resultat af den øgede synlighed af samlingen og opbakning fra apotekssektoren.
I 2000 påbegyndtes et samarbejde mellem bestyrelserne for de tre daværende farmacihistoriske fora
– Dansk Farmacihistorisk Selskab, Fonden til Bevarelse af Gammelt Dansk Apoteksinventar og Apotekshistorisk Samling – om at etablere en fælles
ramme for de farmacihistoriske aktiviteter inden for
dansk farmaci med henblik på at sikre Apotekshi-

storisk Samlings fremtid og i alt at styrke og udvide
de farmacihistoriske aktiviteter i Danmark. Resultatet af dette samarbejde blev etableringen af Dansk
Farmacihistorisk Fond og Apotekerforeningens
overdragelse af Apotekshistorisk Samling, nu Dansk
Farmacihistorisk Samling, til den nye fond pr. 1. januar 2002.
Med Marchers apotekshistoriske samling som fundament blev Dansk Farmacihistorisk Samling i de
følgende år udviklet til et unikt farmacihistorisk
museum.
Marcher var ikke alene en farmacihistorisk samler,
men også en entusiastisk fortæller, der videregav sin
viden om farmaciens historie til både fagkredse og
den almene offentlighed. Det blev til en lang række
artikler gennem årene i Archiv for Pharmaci og
Chemi, Farmaci og Farmakonomen om det gamle
apotekshåndværk og lægemidlernes historie, heriblandt i 1985 artiklen »Farmaka gennem 100 år«,
rigt illustreret med farvebilleder af specialitetspakninger. I 2003 fulgte bogen »Glimt fra farmacien –
Marchers Apotekshistoriske Hjørne« med beskrivelser af udvalgte klenodier i Dansk Farmacihistorisk
Samling – udgivet af Farmakonomforeningen i både
en dansk og engelsk version. Herudover gav Marcher levende og festlige demonstrationer af gammelt apotekshåndværk på en række apoteker i forbindelse med apoteksjubilæer og i Apotekerforeningen ved kulturnætter.
Marcher vil blive husket for den store indsats, han
som farmacihistorisk pioner har ydet for bevarelsen
af vort fags historie. Som grundlægger af Dansk Farmacihistorisk Samling har han sat sig et spor, der
rækker ind i fremtiden.
Æret være hans minde.
Poul R. Kruse
Formand, lic.pharm.,
dr.pharm. Dansk Farmacihistorisk Fond
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Månedens case
Ringorm og fodsvamp
Svampeinfektioner i huden
Svampeinfektioner i huden holder sig overvejende
til hudens yderste lag, hår og negle. Ved svampeinfektion bliver huden tyk og skællende, og der kan
danne sig en rød kant i overgangen mellem normal
og inficeret hud.

Ringorm
• Ringformet udslæt, der breder sig og bliver større
med tiden. Pletter kan overlappe hinanden og
danne store mønstre
• Randzonen af udslettet er rød og skællende, og kan
have små blærer. Huden i centrum af ringen ser ofte normal ud
Ringorm kan spredes via direkte hud-til-hud-kontakt, kontakt med dyr, der har ringorm, eller kontakt
med genstande eller andet, som en smittet person
eller smittede dyr har været i kontakt med. Ringorm
kan ses i alle aldersgrupper, men det er oftest personer med kontakt med (kæle)dyr, som rammes.

Behandling
Behandlingen består som oftest af lokalbehandling
med svampedræbende creme. Ved udbredt infektion
kan det være nødvendigt med systemisk behandling.
Smittefaren ophører hurtigt ved behandling. Der
skal henvises til lægen, eksempelvis hvis behandlingen ikke virker eller infektionen er meget udbredt.

Fodsvamp
10-15 procent af befolkningen lider af fodsvamp,
som er mest udbredt blandt unge og voksne og især
blandt idrætsudøvere.
• Fodsvamp optræder oftest mellem to tæer, men
den kan også sprede sig til tånegle, fodsåler og siderne af fødderne. Det kan desuden sprede sig til
andre dele af kroppen
• Fodsvamp kan smitte, eksempelvis via gulvet i et
omklædningsrum, håndklæder og fodtøj
Symptomer på fodsvamp kan være:
• Kløe, svie og brænden mellem tæerne, særligt mel-

lem de to yderste, eller på fodsålerne
• Kløende små blærer
• Sprækkedannelser i huden og afskalning, særligt
mellem tæerne og på fodsålerne
• Tør hud på fodsålerne og på siden af fødderne
Behandlingen består som oftest af lokalbehandling
med svampedræbende creme. Egenomsorg og forebyggelse er vigtigt. Hold fødderne tørre, særligt mellem tæerne, skift sokker hyppigt, og vælg nogle af
absorberende, ikke-syntetiske materiale, beskyt fødderne i omklædnings- og baderum, og forebyg eventuelt fugtige fødder med en antiperspirant eller talkum.
Der skal henvises til lægen, hvis kunden eksempelvis har diabetes, neglesvamp eller udbredt svampeinfektion på fødderne.
Case 1: Udslæt på armen
En mor henvender sig i skranken sammen med
sit barn, der har fået et udslæt på armen. Udslættet består af flere store ringe. Moren vil gerne bede om noget, der kan afhjælpe problemet og lindre kløen.
Case 2: Alarmsignaler
En ung kvinde har nogle plamager på armen,
som er tørre og skæller. Hun har forsøgt med fugtighedscreme, men det har ikke hjulpet.
Case 3: Kløende fødder
En mand beder om noget mod kløende fødder.
Han har forsøgt at afhjælpe det ved at smøre fødderne ind i forskellige slags cremer, men det har
ikke hjulpet.
Case 4: Egenomsorg
En yngre mand henvender sig for at købe noget
mod fodsvamp – igen.
Farmaci bringer i hvert nummer den nyeste
udgave af månedens case fra medlemsnettet.
Månedens case er skrevet af farmaceut
Stine Fabricius og kan findes på medlemsnettet.
Har du spørgsmål til casen eller forslag til nye cases,
så skriv til sfa@apotekerforeningen.dk.
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Navnestof
Apoteksovertagelse
Farum Apotek: Vural Kocak den 1. maj 2017.

Ændring af udsalg til apoteksfilial
Assens Apotek: Pr. 1. maj 2017 ændredes
Glamsbjerg Apoteksudsalg til Glamsbjerg Apotek.

Apoteksadresser
Apoteket Lille Bjørn har fået ny adresse:
Nordens Plads 4A, stuen, 2000 Frederiksberg.
Rødovre Apotek har fået ny adresse:
Rødovre Centrum 1C, st. 124, 2610 Rødovre.

Fødselsdage
60 år
8. juni 2017: Apoteker Lene Kæstel,
Haderslev Hjorte Apotek.
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Kort nyt
Flere får medicin mod rejsningsproblemer
Flere mænd får medicin mod
rejsningsproblemer. Det viser nye
tal fra medicindatabasen Medstat. Således fik 68.282 mænd udskrevet en recept på potensmedicin i 2006, mens det i 2016 er steget til 109.652. Det svarer til en
stigning på godt 60 procent. Det
skriver BT.
Stigningen skyldes blandt andet billigere og nye præparater på
markedet, og at det ikke længere
er nær så tabubelagt at bede lægen om hjælp. Det fortæller overlæge ved urologisk afdeling på

Herlev Hospital Jens Sønksen til
BT.
”Generelt oplever jeg et større
fokus på problemet, hvor det er
blevet mere acceptabelt at tale
om rejsningsbesvær. Derfor er der
også flere, som opsøger os,” siger
han.
Rejsningsbesvær kan skyldes
mange ting. Jo yngre man
er, desto mere skal man
være opmærksom på, at
det kan skyldes livsstil,
der har ført til overvægt,
sukkersyge eller årefor-

kalkning, eller psykiske faktorer
som stress eller præstationsangst.
Senere i livet derimod kan det
skyldes andre årsager som behandling af prostatakræft eller
bivirkninger fra medicin.

Foto: Colourbox

PHARMAFORSIKRING
GENERALFORSAMLING 2017
Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 13. juni 2017
Kl. 10.30 i Danmarks Apotekerforenings lokaler med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Bestyrelsens årsberetning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget til godkendelse
Fastsættelse af eventuelt kontingent
Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne
Indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og evt. suppleant hertil
Eventuelt

I henhold til foreningens vedtægter er de mødeberettigede
(og dermed stemmeberettigede) ved generalforsamlingen
følgende personer:
”Enhver person, der er uddannet som:
- cand.pharm. (herunder apotekere)
- exam.pharm.
- humanbiolog
- anden lægemiddelfaglig akademisk uddannelse
- studerende af ovennævnte fag”

Hertil kommer:
”Personer med anden uddannelsesbaggrund og som er fastansat i:
- Pharmadanmark
- Danmarks Apotekerforening
- Selskaber ejet af Pharmadanmark og/eller Danmarks Apotekerforening.
En forudsætning for medlemsskab er tillige, at de pågældende personer
har tegnet forsikringer i Tryg A/S efter Pharmaforsikrings anvisninger
herom (p.t. Tryg Familie plus yderligere en type forsikring og eller
erhvervsforsikring).
Bestyrelsen udgøres p.t. af farmaceuterne Gerd Askaa, Henriette Sidenius
og Dorthe Seitzberg samt apotekerne Tove Lunøe, Lars Clemmensen og
Poul Schjøtz Nissen. Endvidere afdelingsdirektør Dorthe Fogh Iversen
fra Danmarks Apotekerforening samt direktør Susie Stærk Ekstrand fra
Pharmadanmark.
Tilmelding senest fredag den 26. maj 2017
til sekretær Jette Schmidt Hansen på
e-mail jh@pharmadanmark.dk.
Med venlig hilsen
Lars Clemmensen
Formand
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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.

