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Af Rikke Nørgaard Hansen, Susanne Bendixen, Kerly Maire Servilieri, 
Lone Søndergaard, Anton Pottegård, Lotte Stig Nørgaard, Charlotte Rossing. 

 
 
 
Her kan du læse om fire apotekers 
oplevelser med genordination ved 
behandlerfarmaceut og om det 
kommende netværksmøde i november.  
 

 
 
Behandlerfarmaceut i praksis 
Vi har samlet fire apotekers oplevelser med den 
første halvanden måned med genordination ved 
behandlerfarmaceut. 
 
Aarhus Viby Apotek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brædstrup Apotek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
København Sønderbro Apotek 
Back-up funktion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” Vi har lavet 27 recepter. Kunderne tager godt 
imod tilbuddet.  En kunde gav udtryk for at ”Det vil 
jeg benytte mig af hver 2. gang”.” 
 
”Det er meget afgørende, at hele personalet er 
klædt godt på til at visitere. Vi har gennemgået det 
på morgenmøde ad to omgange. Først i starten af 
juli og igen i midten af august. Tænker vi jævnligt 
skal tage det op, indtil det er en naturlig del af 
rådgivningen. Det er vores erfaring fra 
medicinsamtaler og compliancesamtaler.” 
  
”Det fungerer bedst, hvis recepten skal laves med 
det samme. Jeg har oplevet, at et par kunder er 
sprunget fra, hvis vi skal til at ringe til et andet 
apotek eller til apotekeren.” 
 
”Vi skal arbejde på, at flere lægemiddelgrupper 
kommer på listen.” 

 

”Behandlerfarmaceutopgaven er gået bedre end 
forventet, både på hovedapoteket og filialen. Som 
2 små landsbyapoteker troede vi ikke, at 
kunderne ville være interesserede i at betale 
genordinationsgebyr, men det har vist sig at være 
en forkert opfattelse, da vi er kommet godt fra 
start.” 
 
”Vi har genordineret 11 recepter i de første 6 uger. 
2 kunne ikke ekspederes pga. udgåede 
varenumre og 1 har vi nægtet, da kunden ikke var 
i stabil behandling.” 
 
”Derudover har vi fået flere henvendelser, hvor 
kunderne ønsker genordination af medicin som 
ikke er på listen, fx Sumatriptan, Spiriva og 
Lantus.” 
  
”På apoteket er både kunder og personale glade. 
Personalet synes, det er tilfredsstillende at hjælpe 
kunden, når der mangler recepter, og kunderne, 
der har brug for recepter, takker personalet for 
det.” 

 

”Vi havde 178 henvendelser som førte til 
journalføring, hvoraf 146 af dem blev til 
genordinationer.”  
 
”Ca. 50 % af henvendelserne har været på p-piller. 
Fordelingen mellem præparaterne er:”  
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Apoteket selv: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sydhavnsapoteket 
 
 
 
 

 
 

Temadag om behandlerfarmaceut 
laves ikke i netværket 
Styregruppen har tidligere meldt ud, at vi ville lave 
en temadag om behandlerfarmaceut i 2019. Det 
gør vi ikke alligevel, fordi andre også har meldt sig 
på banen på dette område, så vi vil gerne også 
have fokus på noget andet. Men vi holder et 
spændende netværksmøde i efteråret, som du 
kan læse om herunder. 
 
Næste netværksmøde den 22. 
november 
Næste netværksmøde bliver den 22. november 
2019, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det 
foregår i forbindelse med Vejlederdagene på 
Københavns Universitet, Holst Auditorium i 
Mærsk Tårnet. Vejlederdagene slutter til frokost. 
 
Netværksmødet bliver et todelt arrangement, hvor 
du er velkommen til at deltage i begge sessioner, 
eller kun i den ene.  
 
Session 1 kl. 10.00-12.00 
Denne session er målrettet nye medlemmer, men 
erfarne medlemmer er også meget velkomne. Her 
taler vi om, hvad netværket laver, hvad forventer 
vi af dig som medlem, og hvordan du kommer i 
gang med et projekt. 
 
Kl. 12.00-12.30 er der mulighed for frokost 
sammen med de andre deltagere. Du kan enten 
selv medbringe frokost eller købe frokost i Mærsk 
Tårnets kantine. Deltagere til session 2 kan også 
være med her.  
 
Session 2 kl. 12.30-16.00 
Denne session er målrettet både nye og erfarne 
medlemmer. Vi starter med et inspirationsoplæg 
”Nyt fra verden” – hvad sker der lige nu på 
apoteksfronten rundt omkring i verden (både på 
konferencer, i praksis og i litteraturen). Det følges 
op af et oplæg om, hvordan du har mulighed for at 
søge et bidrag til finansiering af dine 
praksisprojekter. 
Herefter har vi en session, hvor projektledere fra 
igangværende projekter i netværket giver en 
status på deres projekter og inviterer til sparring 
på dele af deres projekt. 
Afslutningsvis får du et oplæg om, hvordan du kan 
formidle dine resultater, når du afslutter dit projekt. 
 
Tilmeld dig til Kristin Primdahl på 
paps@pharmakon.dk senest den 8. november 
2019 og skriv, hvilke sessioner du deltager i. 

Projekter, der lige nu er i gang i 
netværket 
 
Projekter, som er i gang i netværket beskrives 
løbende på Apoteksnetværkets hjemmeside, 
hvor du kan læse mere om dem. 
 

”Vi har haft 89 journalførte henvendelser, hvor 76 er 
genordinationer. Fordelingen er:”  

 

”Vi har haft 13 journalførte henvendelser og 11 
genordinationer. Fordelingen ser således ud:” 

mailto:paps@pharmakon.dk
https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/
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Er du farmakonom og ønsker at 
bidrage til styregruppens arbejde i 
Apoteksnetværket? 
Vil du gerne bidrage til at sætte retningen for, 
hvilken rolle apoteket skal have for borgere, 
sundhedsprofessionelle, samfundet og os selv på 
apoteket i fremtiden, så er du den farmakonom, vi 
søger til styregruppen. 
 
Der mangler én repræsentant i styregruppen, for 
at den er fuldtallig (fire repræsentanter fra 
apotekerne og tre repræsentanter fra 
forskningsinstitutionerne). Styregruppen vil meget 
gerne byde velkommen til en farmakonom, som 
ønsker at bidrage til arbejdet. 
Styregruppen mødes ca. hver 3. måned – to 
gange om året fysisk (en gang i vest og en gang i 
øst) og to-tre gange på Skype. Derudover er der  
løbende kommunikation på e-mail og 
telefon/Skype mellem møderne.  
 
Styregruppen fungerer som et reviewpanel. 
Projektforslag forelægges skriftligt for 
styregruppen, der vurderer og kommenterer 
projektforslaget. Styregruppen arrangerer 
desuden to årlige netværksmøder og udsender 
minimum to nyhedsbreve fra Apoteksnetværket 
årligt. Det forventes, at du kan lægge minimum 30 
timers arbejde om året til opgaver i styregruppen, 
og arbejdet er ulønnet, men vi har det sjovt ���� 
 
Er du den farmakonom, styregruppen søger, så 
kontakt gerne Rikke Nørgaard Hansen, 
rnh@pharmakon.dk – også hvis du ønsker mere 
information om, hvad det kræver at være 
styregruppemedlem. 
 
 
 
 

mailto:rnh@pharmakon.dk
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