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 Møde i styregruppe for Apoteksnetværk 9. januar 2019  

 Susanne Bendixen, Charlotte Rossing, Anton Pottegård, Lotte Stig, Kerly 

Servilieri, Lone Søndergaard, Rikke Nørgaard Hansen 

 

Deltagere 

 RNH Referent 

 1. Velkommen til Lone 

2. Referat fra sidst (vedhæftet) 

3. Status for igangværende projekter (baseret på log) 

a. Info før apo 

b. Farmaceuten som brobygger 

c. Reduktion i langtids PPI 

d. Manglende recepter – publikation af resultater? 

e. Afprøvning af medicinmøder med hjemmeplejen 

f. Kommunikationsprojektet 

g. Type 2 diabetes patienters oplevede effekter ved skift til ny medi-

cin 

h. Evaluering af netværket 

4. Indkomne projektforslag 

a. Jørn Justesen fra Ringkøbing Løve Apotek. Projekt om substitu-

tion. Kerly og Susanne hvad er status på dette? 

5. Planlægning af aktiviteter 

a. Netværksmødet den 19/1 – fastlæggelse af program og mere de-

taljeret invitation 

b. Oplæg på Apoteksfarmaceutkongressen den 20/1 

c. På sigt lave én hel temadag med mål i efterår 2019 eller forår 

2020 

d. Handlingsplan 2019 

6. Kommunikation til apotekerne 

7. Kommunikation mellem styregruppemedlemmer 

8. Elever og studerende som en del af netværket? 

9. Evt.    

10. Film kl. 11.30 

11. Frokost kl. 12.30 

Dagsorden 

2 Referat vedhæftet – nogle kommentarer? 

• Charlotte og Rikke kommer med et udkast til, hvordan en status for pro-

jekterne i et nyhedsbrev eller film kan se ud: Dette er ikke lavet endnu, 

men igangværende projekter er nævnt i nyhedsbrevet sendt ud før jul 

sammen med referat fra netværksmødet i november. 

• Hvordan gik Apotekerkonferencen, hvor der blev fortalt om netværket? 

Det gik godt. Fokus på hvad netværket. To apoteker kom efterfølgende 

og sagde, at de gerne ville være med. De er kommet med. Der er ikke så 

mange, der sender farmakonomer, selvom de er meget velkomne i net-

værket og kan bidrage på lige fod med farmaceuter. Næste gang der er 

Farmakonomdage i 2020 vil vi spørge, om vi må holde et oplæg om net-

værket. Anton følger op med Inge Dyhr fra Farmakonomforeningen, om 

en artikel i Farmakonomen med supplement af, at der kunne være inter-

view fra flere farmakonomer samt faktaboks, omkring hvordan man kan 

blive medlem af netværket. Rikke følger op med Ann Moon, om hun ikke 

har lyst til at komme til næste netværksmøde, bare at være med. 

Vi vil gerne arbejde for, at den rigtige farmakonom kommer med i styre-

gruppen. Det er besluttet, at kommissoriet skal ændres, så der skal 

være syv medlemmer, hvor fire skal være fra apoteket: mindst en 
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farmakonom, mindst en farmaceut og mindst en apoteker. Det skal skri-

ves ind, at det tilstræbes, at to apoteksansatte er fra øst og to er fra vest. 

Pharmakon ændrer kommissoriet, som sendes ud inden næste styre-

gruppemøde, så det kan godkendes på mødet. 

• Teknikken med Skype skal vi have styr på: Rikke får testet med Susanne 

og Lotte. Ikke gjort endnu, men gøres før næste Skypemøde. 

 

3 Link til hjemmesiden, hvor de fulde beskrivelser af projekterne er: 

https://www.pharmakon.dk/apotek-primaer-sundhedssektor/apoteksnet-

vaerk/  

 

Info før apo 

Kortlægningen er færdig, og der blev indsamlet data for 3464 kunder. Pro-

jektgruppen mødes den 23. januar i Odense til analyseworkshop, hvor Sy-

gehusapotek Fyn præsenterer data. 
 

Farmaceuten som brobygger 

Laura Lech, der er ph.d.-studerende på projektet har i efteråret 2018 haft 

sin udstationering på Pharmakon, hvor hun bl.a. sparrede med medarbej-

dere dels om en igangværende artikel (fokusgruppeinterviews med apoteks- 

og hospitalsfarmaceuter), dels omkring planlægning af kommende work-

shops, der knytter sig til projektet. Projektet har i 2018 modtaget 200.000 

kr. i støtte fra Helsefonden. Foreløbige projektresultater er blevet præsente-

ret på flere konferencer, formidlet i Pharmakons nyhedsbrev og beskrevet i 

Farmaci. 

 

Reduktion i langtids PPI – Slagelse Apotek og Stege Apotek 

Projektlederne fra Slagelse Svane Apotek og Stege Apotek har bedt netvær-

ket om hjælp til analyse af data og formidling. De har kørt et projekt på 5-6 

apoteker gennem netværket, som har indsamlet data omkring PPI. De 

mangler at analysere og konkludere på data, og det vil de rigtig gerne have 

hjælp til. 

 

Styregruppen vurderer, at der med disse data kan laves et abstract til 

FIP på den, men der er ikke nok til et specialeprojekt. Rikke og An-

ton spørger Farmakonomforeningen, om farmakonomer og farmaceu-

ter i netværket til deres guide om ”skriv et abstract”, og henviser de to 

apoteker til denne, når de skal skrive abstract. Herefter sendes det til 

Anton til kommentering og feedback. Styregruppen anbefaler også, at 

de bruger Facebookgruppen til formidling, når abstract er klar. Rikke 

melder tilbage til dem.  

 

Reduktion i langtids PPI - Anton 

Projektet er finansieret (Medicinpuljen) og anmeldt formeldt til netværket. 

Projektet forventes at starte op i løbet af Q1-2019. Der lægges snarest infor-

mation om projektet på netværkets hjemmeside. Rikke følger op på beskri-

velsen på hjemmesiden, som er sendt til Pharmakon. 

 

Manglende recepter – publikation af resultater? 

Manuskriptet er under review hos International Journal of Clinical Phar-

macy (sidst starten af november). Derudover er der indsendt abstract til 

ICPE konferencen i Philadelphia i august 2019. 

 

Afprøvning af medicinmøder med hjemmeplejen 

 

https://www.pharmakon.dk/apotek-primaer-sundhedssektor/apoteksnetvaerk/
https://www.pharmakon.dk/apotek-primaer-sundhedssektor/apoteksnetvaerk/
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Resultater er formidlet gennem nyhedsbrev og rapport på Pharmakons 

hjemmeside. Webinar om resultater afholdes den 17. januar 2019. Invita-

tion er sendt ud i nyhedsbrev og sendes også ud til netværket pr. e-mail og 

Facebook. Alle apoteker og andre interesserede er velkomne. Pharmakon vil 

også spørge om Farmaci vil skrive om det. 

 

Kommunikationsprojektet 

Styregruppen bag projektet har arbejdet videre med ansøgninger til det 

samlede projekt. Efter nytår rettes henvendelse til Novo-fonden samt 1-2 

Stenocentre. Senere hvis nødvendigt er Lundbeckfonden og Trygfonden i 

kikkerten også. 

På KU har specialestuderende Nima Jowkar forsvaret sit speciale med tit-

len: ”Karakterisering af skrankemødet mellem apoteksansatte og kunder på 

primærapotek - Et litteraturstudie og et kvalitativt studie”. Specialets resul-

tater bliver nu indarbejdet i projektet (konkret i en artikel, der er under 

skrivning). 

Vedr. pilot-studie: Data er indsamlet fra Stege og Århus Marselisborg Apo-

tek, og den sidste hånd er i gang med at blive lagt på analyserne. Repræsen-

tanter fra apotekerne møder ind på KU den 17/1, hvor resultaterne skal 

diskuteres (de identificerede borgerrettede elementer i skrankemøder og 

hvordan man kan genfinde disse i videooptagelser – og konkret praktiske 

forhold om hvordan apotekerne selv kan indsamle videoer.  

 

Type 2 diabetes patienters oplevede effekter ved skift til ny medicin 

Projektet ”Fra standard type 2-diabetesmedicinering til kombinationspro-

duktet Xultophy” er nu beskrevet på hjemmesiden. Datatilsynet har givet 

OK for projektet. Der er indsendt abstract på pilotresultater fra projektet til 

Dansk Farmakologisk Selskabs årsmøde i januar 2019. Det er fortsat svært 

at rekruttere deltagere til projektet (der er forsøgt via studieophold på apotek 

og via Facebook). Grenaa Apotek ønsker at deltage. 

 

Evaluering af netværket 

Anton udsender survey til test og kommentering i styregruppen. Anton 

sørger for, at survey sendes ud via netværket, og gennem medlemsnettet via 

Birthe Søndergaard. 

 

Undervisningsmateriale pårørende 

Ligger ikke under netværket, da det er finansieret som en strategibevilling 

fra Danmarks Apotekerforening, og alle apoteker skal derfor inviteres.  

 

Generelt om projekter 

Hjemmesiden deles op, så der laves en overskrift med igangværende projek-

ter, og en med afsluttede projekter, da vi nu begynder at have flere afslut-

tede projekter. 

4 Susanne følger op med Ringkøbing Apotek.  

5 Netværksmødet den 19/1 – fastlæggelse af program og mere detaljeret invi-

tation. 

Susanne, Lotte, Kerly og Lone deltager. Rikke deltager også og skriver refe-

rat. 

Rikke spørger Farmakonomforeningen, om de vil lægge reklame på Face-

book gruppen. Lone spørger Pharmadanmark. 

Rikke finder ud af, om vi kan sende ud til e-maillisten til Apoteksfarma-

ceutkongressen. 

Pharmakon sender reminder om netværksmødet ud gennem nyhedsbrev 

torsdag 
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Susanne og Lotte laver et udkast til en kvalificering af de tre udvalgte pro-

jekter hurtigst muligt, som resten af styregruppen kommenterer hurtigt. 

 

Oplæg på Apoteksfarmaceutkongressen den 20/1. 

Rikke og Kerly holder oplæg sammen med to farmaceuter. Take-home 

message: Vi ved, at der i 2019 kommer en heldagstemadag om behandler-

farmaceuter. 

Vi skal huske at have poster og handouts om netværket med. Rikke sørger 

for det. 

 

Handlingsplan 2019 

Temadag om behandlerfarmaceuter i 2019. 

 

Hvordan skubber vi i styregruppen på for, at de interventioner i projekter, 

der viser et godt resultat, bliver implementeret? Vi sætter dette på som et 

tema i styregruppen for at diskutere. Rikke udsender doodle til dato for 

dette samt kommende netværksmøde. 

 

6 Styregruppegruppemødereferaterne kan lægges på hjemmesiden, når de er 

godkendt. 

 

Send det om projekterne ud til alle i netværket. Rikke sørger for det, når 

styregruppen har godkendt. 

 

 

7 Skriv først i e-mailen, hvad man vil have folk til at gøre. Brug forkortelsen 

GNS (gør noget senest), når der er en deadline. 

 

Tænk på hver gang om alle skal svares. 

 

Rikke sørger for at svar dem, der melder ind med projekter, med en generel 

e-mail med henvisning til den fra styregruppen, der har fået opgaven, når 

det er besluttet, hvem det er. 

 

 

8 Det besluttes, at farmakonomelever og farmaceutstuderende godt komme 

på distributionslisten, hvis apotekeren har besluttet det (og apoteket er 

medlem). Hvis de skal med til netværksmøder eller andre arrangementer i 

netværket, skal de følges af en farmakonom eller farmaceut. 

 

Det besluttes, at Pharmakon ikke skal tjekke distributionsliste og Face-

bookmedlemmer igennem for medarbejdere, der skifter apotek. 

 

 

9 Hvad er netværkets relation til Danmarks Apotekerforenings Innovation 

Hub? 

Charlotte og Susanne skal med til en workshop hhv. den 21. januar og 23. 

januar, men ved ikke, hvem der skal være med fremadrettet i et evt. udvalg 

senere hen. Gruppen er i sin etableringsfase lige nu. 

 

Medicin uden skade 

Fokus på blødning, fald og forstoppelse. Sættes på til drøftelse til næste sty-

regruppemøde. 

 

   

 


