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 Møde i styregruppe for Apoteksnetværk 4. april 2018  

 Kerly Servillieri, Susanne Bendixen, Charlotte Rossing, Anton Pottegaard, 

Lotte Stig Nørgaard 

 

Deltagere 

 KRP Referent 

 1. Referat siden sidst 

2. Organisering af apoteksnetværksmøde den 17. april 

3. Indkomne projektforslag 

4. Planlægning af aktiviteter 

5. Kommunikation 

6. Evt. 

Dagsorden 

1 Kommunikationsprojektet 

Anton og Charlotte skulle tale sammen om projektet.  

Der har været søgt penge hos Pharmadanmark, Farmakonomforeningen og 

apotekerforeningen. Pharmadk og Farmakonomforeningen har givet afslag. 

Apotekerforeningen er endnu ikke afklaret. 

Præcis opstart er stadig uklar.  

Projektet køres med Susanne Kaae for bordenden på Pharma på Køben-

havns Universitet. Der skal være et møde d. 17. april hvor hverken AP eller 

Charlotte kan deltage fordi der samme dag er møde i Netværket i Århus. 

Charlotte tager kontakt til Susanne Kaae og taler med hende om hvad der 

kan gøres. 

 

Anne Vejrum’s speciale skal på hjemmesiden, vi netop har modtaget mate-

riale til det. Bliver lagt op i løbet af i dag eller i morgen. Har fortalt om sit 

speciale for 100+ studerende på Københavnerugen. 

 

Projektbeskrivelse sendes ud og I må meget gerne kommentere på det. 

 

Hjemmesiden – alt fra sidste referat er effektueret. Skal løbende vedligehol-

des og input modtages gerne. 

 

 

2 Tilmeldinger 

D. 11 samler vi op på hvor mange der har tilmeldt sig hos Kristin og hos 

Kerly. Kerly sender sine tilmeldinger til Kristin. 

Kerly og Kristin laver et overblik over hvem der har tilmeldt sig til deltagel-

se via Skype og hvem der fysisk dukker op. 

 

Medlemmer 

Ikke-medlemmer må gerne deltage, de får ikke nogen ”stemme” men får 

mulighed for at lytte med og kan efterfølgende gå hjem og overbevise deres 

apotek om at deltage i netværket. 

 

Kristin laver en PPT med oversigt over antal medlemmer/apoteker i net-

værket. 

 

Fremlæggelser 

Lotte tager fat i Züleyha og fortæller hvor lang tid hun har til at fortælle om 

sit projekt. Charlotte og Kristin taler med Rikke og Pernille. 

Rikke fortæller om Informationssøgningsprojektet og fortæller om projekt-
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beskrivelsen ud fra de kommentarer der kommer ind fra jer på den. 

Anton holder sit oplæg om sit mgg projekt på Fyn med fokus på Primær 

sektor. Det skal være praksisnært.  

 

Susanne deltager også d. 17. april og deltager i dialogerne og bakker op. 

 

3 Ole Bjerrum og Nada Alkis’ projekt om type 2 diabetes (T2D) patienters op-

levede effekter ved skift til ny medicin 

 

Anton – præcis den type projekter, som vi håber der kommer nogle flere ind 

af.  

Lotte – super flot niveau, men vi må ikke forvente at det er det niveau vi får 

projektbeskrivelser. Projektet er blevet vendt på vejlederdagene, og så skal 

det nok tones op næste gang det nævnes og diskuteres. Kan arbejde på at 

få fase-4 projekter skrevet ind i kursusbeskrivelserne med henblik på at det 

bliver obligatorisk for de studerende, men det tager tid. 

Susanne – ikke godt nok ledelsesmæssigt beskrevet. Ikke tydeligt hvordan 

projektet kommer ind i apoteket. Kunne godt tænke mig noget mere ledel-

sesmæssig styrke i beskrivelsen. Er nødt til at have fat i dem der skal tage 

fat i ideen. Hvis man kan organisere det så tidsforbruget ligger mere på de 

studerende og mindre på de apoteksansatte, så er det muligt at vi kan friste 

apoteker og studerende til at bide ind. Hvis de studerende fra universiteter-

ne kan trænes så de metodisk er så stærke til dataindsamlingsmæssigt at 

de kan det når de kommer ud på apoteket, så kan jeg godt styrke dem or-

ganisatorisk og ledelsesmæssigt. 

Charlotte – vi har brug for at finde ud af hvordan borgerne bruger deres 

medicin i ”virkeligheden” så denne type projekter skal vi have nogle flere fra.  

Projektet er ”Novo’s” idé. Vi skal være opmærksomme på hvordan projektet 

finansieres. Hvad synes vi om det?  

Charlotte tager kontakt til Ole og hører hvordan finansieringen er strikket 

sammen. Initiativet? Bede om at projektbeskrivelsen bliver tydeligere be-

skrevet mht. organisering i praksis. 

 

Vi skal have strikket et regelsæt sammen om hvordan vi fremad forholder 

os til denne type projekthenvendelser.  

 

 

4 Møde i efteråret i øst d. 15. - 16. november 

I forbindelse med Vejlederdagene. 

Vi fortæller på mødet d. 17. april 2018 at næste møde kommer til at blive 

afholdt i forbindelse med vejlederdagene. Om mødet så skal ligge enten d. 

14 eller efter det ser vi på når vi kommer tættere på. 

 

Apoteksfarmaceutkongres 19. – 20. januar 2019 

Søndag efter frokost er et godt tidspunkt, da deltagerne her er ved at være 

klar og ”varmet op”. En ide kunne være at promovere det i Netværket som 

næste års ”Vest”-møde. 

 

Visions/fremtids/drømmeværksted 

Charlotte Rossing fortæller – Lotte og jeg var for 10 år siden med til en visi-

ons workshop hvor vi blev styret igennem hvad er fremtidens apotek og 

sundhedsydelser? Savner et sted hvor man kan drømme stort og have visi-

oner uden begrænsninger. Netværket kunne måske være forum for noget 

sådan. Kunne det være et indlæg til et møde. 

Susanne – fint at kunne lave med netværket – noget man kan blive inspire-

ret af. 

Kerly – rigtig spændende, vi skal passe på at man så ikke bliver dunket i 
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hovedet af realistiske rammer.  

Charlotte – lige præcis et forum hvor der kan tænkes og drømmes stort. 

Skulle bare lige have jeres nik til det. 

Anton – God ide. Kan generere energi og interesse.  

Lotte – Vi rundsender et dokument (bilag) med et eksempel på hvordan det 

engang var. 

 

5 Lotte – poster abstract om Netværket er blevet rundsendt. 

 

 

6 Intet her…  

 


