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Velkommen til session 1

Program for session 1:

• Introduktion for nye medlemmer og opfriskning for erfarne 
medlemmer

• Hvad laver netværket? Hvad forventer vi af dig som medlem? v. 
Rikke Nørgaard Hansen

• Hvordan kommer du i gang med et projekt? Hvad kan du gå hjem 
og gøre på dit apotek? v. Susanne Bendixen

• Hvem er vi til session 1?

• Hvad er vores forventning hver især til session 1?
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Resultater

Sparring & 
samarbejdeKvalitet

Formidling

Projektidéer 
& projektstart

Netværk for 
Udvikling af 

Apotekspraksis

Apoteker og 
forskere kan 

mødes

https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/

https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/
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Form på netværket

• 99 medlemmer (apoteker) 

• Apotekeren bliver medlem

• Må meget gerne sende farmakonomer eller farmaceuter til 
netværksmøderne og som deltagere i projekter

• To årlige møder + nyhedsbreve

• Seks igangværende projekter, seks afsluttede (se 
hjemmeside) + nogle nye på vej…

• Apotek

• Universiteter 

• Pharmakon

• Bliv medlem og kom på e-mail listen ved at kontakte 
projektsekretær Kristin Rose Primdahl på krp@pharmakon.dk

mailto:krp@pharmakon.dk
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Styregruppe 
- Netværk for Udvikling af Apotekspraksis

Lone Søndergaard
Souschef 
Viby apotek

Anton Pottegård
Professor
Syddansk Universitet

Lotte Stig Haugbølle
Lektor
Københavns Universitet

Charlotte Rossing
Udviklingschef
Pharmakon

Susanne Bendixen
Apoteker
Sønderbro Apotek,
Sluseholmens 
Apotek,
Sydhavnsapoteket

Kerly Servilieri
Apoteker
Brædstrup Apotek
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Styregruppen

• 4 årlige møder

• En repræsentant fra hver af medlemsinstitutionerne KU, SDU 
og Pharmakon + 3 (4) repræsentanter fra apoteker

• Fungerer som et reviewboard. Forskere i styregruppen knyttes 
(hvis ønsket) til projekter (sparringspartner, rådgiver)

• Arrangerer 2 årlige møder (øst/vest)

• Nyhedsbreve

• Sekretariat: Pharmakon.
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Du og dit apotek får mulighed for at

• Byde ind med projektidéer

• Efterlyse projektsamarbejdspartnere → samarbejde på tværs 
af landet

• Sparring og høre erfaringer

• Deltage i projekter 

• Forventning ved deltagelse i netværket: mødedeltagelse, 
aktivitet i FB-gruppen, deling af ideer, formidling af 
projekter og resultater…
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Netværksmedlemmer med projekter

• Medlemskab gratis

• Indsender projektforslag ud 
fra skabelon 

• Accepterede projektforslag 
offentliggøres i netværkets 
overblik over apoteksprojekter 

• Projekter skal formidles som
poster, rapport, oplæg eller
artikel i fagpresse/lokalpresse
(nationalt og gerne
internationalt)

Beskrivelse af projektet ”xxx”
Skal indeholde nedenstående punkter og i alt bestå af maks. 450 ord
Projekttitel:
Baggrund:

Formål:
Projektets design og metode:
Tidsplan (start – slut):

Formidlingsplan
Projektleder:
Kontaktoplysninger: 

Organisering (Fx hvilket 
apotek/universitet?):
Finansiering:

Foto:
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Projekter i gang

Fra standard type 
2-diabetes 

medicinering til 
kombinations-

produktet 
Xultrophy

Bedre 
medicinrådgivnings-

samtaler – et 
forsknings-

praksisprojekt

På vej mod mere 
hensigtsmæssig 

brug af PPI

Kommunikation 
mellem 

apotekspersonale
t og ældre 

borgere med 
anden etnisk 
baggrund end 

dansk

Informations-
søgning før 

apoteksbesøg

Farmaceuten 
som brobygger i 

sektor-
overgangen ved 

udskrivelse
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Vurdering af 
rationalitet i 
antibiotika-
dosering hos 

spædbørn, børn 
og unge 

Manglende 
recepter på 

privat apotek. Et 
landsdækkende 
og beskrivende 

studie

Tværfagligt 
samarbejde 

mellem apotek 
og alment 

praktiserende 
læge

Afprøvning af 
medicinmøder

Evaluering af det 
danske 

apoteksnetværk

PPI-projekt 
”Kortlægning af 

faste PPI brugere 
og info til nye 

brugere”

Afsluttede projekter
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Hjemmeside

• Information om netværket

• Hvem er med?

• Igangværende og afsluttede projekter

https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/

Facebookgruppe
• Deling af status og resultater for projekter

• Deling af projektidéer og alt muligt andet

https://www.facebook.com/groups/178977495958426/

https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/
https://www.facebook.com/groups/178977495958426/
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Refleksion

• Alene (først) og i grupper

• Hvad kan jeg bruge netværket til på mit apotek?

• Hvad kræver det af mig for at få noget ud af medlemskabet af 
netværket?

• Opsamling i plenum
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Susanne Bendixen

Hvordan kommer du i gang med projektet?
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Dit Hvorfor?

• Hvorfor vil du gerne lave et projekt?

• Hvorfor vil du gerne deltage i et projekt?
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Når vi ændrer verden, har vi en plan

Hvad vil vi 
undersøge? 

Problemformulering

Hvilke erfaringer har 
andre? Publikationer 

og erfa

Hvordan vil jeg 
undersøge det?

Undersøgelsesdesign 
og metode

Dataindsamling –
gør det.

Analyse og 
konklusioner

Formidling og 
implementering

Organisering
Fra A-Z

Tidsplan Økonomi
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Projektvejledninger
og kurser
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Når vi ændrer verden, har vi en plan

Hvad vil vi undersøge? 
Problemformulering
- Brug netværket
- Hvad er målgruppen?
- Er der noget vi vil ændre?
- Hold fast i dit ”Hvorfor”

Hvilke 
erfaringer har 

andre? 
Publikationer 

og erfa

Hvordan vil 
jeg undersøge 

det?
Undersøgelse

sdesign og 
metode

Dataindsamlin
g – gør det.

Analyse og 
konklusioner

Formidling og 
implementerin

g

Organisering
Fra A-Z

Tidsplan Økonomi
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Når vi ændrer verden, har vi en plan

Hvad vil vi 
undersøge? 
Problemfor
mulering

Hvilke erfaringer har andre? 
Publikationer og erfaringer fra 
andre, DK, EU, Verden?

Hvordan vil 
jeg 

undersøge 
det?

Undersøgel
sesdesign 
og metode

Dataindsaml
ing – gør 

det.

Analyse og 
konklusione

r

Formidling 
og 

implementer
ing

Organisering
Fra A-Z

Tidsplan Økonomi



Pharmakon©

Når vi ændrer verden, har vi en plan

Hvad vil vi 
undersøge

? 
Problemfor
mulering

Hvilke 
erfaringer 
har andre? 
Publikation
er og erfa

Hvordan vil jeg undersøge det?
Undersøgelsesdesign og metode
- Brug netværket

Dataindsa
mling –
gør det.

Analyse og 
konklusion

er

Formidling 
og 

implemente
ring

Organisering
Fra A-Z

Tidsplan Økonomi
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Når vi ændrer verden, har vi en plan

Hvad vil vi 
undersøg

e? 
Problemfo
rmulering

Hvilke 
erfaringer 

har 
andre? 

Publikatio
ner og 
erfa

Hvordan 
vil jeg 

undersøg
e det?

Undersøg
elsesdesig

n og 
metode

Dataindsamling
- Hvor mange? Netværket.
- Elektronisk
- Ledelse /styring 
- Datakvalitet

Analyse 
og 

konklusion
er

Formidling 
og 

implement
ering

Organisering
Fra A-Z

Tidsplan Økonomi
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Når vi ændrer verden, har vi en plan

Hvad vil 
vi 

undersø
ge? 

Problemf
ormuleri

ng

Hvilke 
erfaringe

r har 
andre? 

Publikati
oner og 

erfa

Hvordan 
vil jeg 

undersø
ge det?
Undersø
gelsesde
sign og 
metode

Datainds
amling –
gør det.

Analyse og konklusioner
- Brug netværket Formidli

ng og 
impleme
ntering

Organisering
Fra A-Z

Tidsplan Økonomi
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Når vi ændrer verden, har vi en plan

Hvad vil 
vi 

undersø
ge? 

Problemf
ormuleri

ng

Hvilke 
erfaringe

r har 
andre? 

Publikati
oner og 

erfa

Hvordan 
vil jeg 

undersø
ge det?
Undersø
gelsesde
sign og 
metode

Datainds
amling –
gør det.

Analyse 
og 

konklusi
oner

Formidling og implementering
- Publicer
- IMPLEMENTER
- Brug netværket

Organisering
Fra A-Z

Tidsplan Økonomi
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Når vi ændrer verden, har vi en plan

Hvad vil vi 
undersøge? 

Problemformulering

Hvilke erfaringer har 
andre? Publikationer 

og erfa

Hvordan vil jeg 
undersøge det?

Undersøgelsesdesign 
og metode

Dataindsamling –
gør det.

Analyse og 
konklusioner

Formidling og 
implementering

Organisering
Hvem er med?
Hvem laver hvad?
Ansvar?

Tidsplan Økonomi
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Når vi ændrer verden, har vi en plan

Hvad vil vi 
undersøge? 

Problemformulering

Hvilke erfaringer har 
andre? Publikationer 

og erfa

Hvordan vil jeg 
undersøge det?

Undersøgelsesdesign 
og metode

Dataindsamling –
gør det.

Analyse og 
konklusioner

Formidling og 
implementering

Organisering
- Du er den der styrer
- Ledelse op og ned
- Informer  / sælger
- Forventningsafstem
- Din powerbank?

Tidsplan Økonomi
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Når vi ændrer verden, har vi en plan

Hvad vil vi 
undersøge? 

Problemformulering

Hvilke erfaringer har 
andre? Publikationer 

og erfa

Hvordan vil jeg 
undersøge det?

Undersøgelsesdesign 
og metode

Dataindsamling –
gør det.

Analyse og 
konklusioner

Formidling og 
implementering

Organisering
Fra A-Z

Tidsplan:
LAV DEN

Økonomi
Finansiering
forventningsafstem

Har vi tid?
”Tid” er = meget andet
”gå fra tid” Gi` mening
Brug netværket
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Refleksion

• Tænk på det seneste projekt, du har deltaget i

• Alene (først) og i grupper

• Hvilke dele af projekter synes du er mest spændende?

• Styre og lede et projekt

• Deltage i dataindsamling

• Deltage i databehandling

• Deltage i formidling

• Deltage i implementering

• Hvilke dele synes du er svære og hvorfor?

• Opsamling i plenum
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Netværk for 
Udvikling af 

Apotekspraksis

https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/

Frokost pause

https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/
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Velkommen til dagens session 2
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Program

• Nyt fra verden

• Status for og sparring på igangværende projekter

• Kort om nye projekter på vej

• Kaffe

• Finansiering af projekter

• Formidling af dine resultater fra projekter

• Hvem er vi til session 2?
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https://www.linkedin.com/
pulse/fip-2019-fra-tech-til-
fns-verdensm%C3%A5l-
charlotte-rossing/

FIP 2019 – fra tech til FN’s verdensmål

https://www.linkedin.com/pulse/fip-2019-fra-tech-til-fns-verdensm%C3%A5l-charlotte-rossing/
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Pointer jeg tog med hjem

Equity

Grøn farmaci

Patienten er fortsat I fokus

Vi sætter strøm på sundhedsydelserne

Teknologi er kommet for at blive
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Technologien er kommet for at blive
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Vision for eHealth 2025 - Sweden

• In 2025, Sweden will be the 
best in the world at using 
the opportunities offered 
by digitisation and 
eHealth to make it easier 
for people to achieve good 
and equal health and 
welfare, and to develop 
and strengthen their own 
resources for increased 
independence and 
participation in the life of 
society.
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6 out of 10 feel positive about 
using digital technology for

care, consultation and 
treatment

6 out of 10 feel 
positive about 
getting care at 
home with the 
help of digital 

technology
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Vi sætter strøm på 
sundhedsydelserne
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Health active for 15 weeks

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 8

V 9 V 10 V 11 V 12

V 7

V 13 V 14 V 15

Pharmacy
Especially trained
pharmacists
Automatically

* Not all patients
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SMS – Short facts every week

Week’s fact from Health 
active

There’s a lot you can do to 
feel good. What you eat, 
how much you exercise 
and if you use 
prescription drugs are 
three parts that make a 
difference to your health. 
You haven't missed the e-
mail we sent you the 
other day? There is more 
to read about what you 
can do for your health.
Greetings, Your pharmacy
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Patienten er fortsat i fokus



Pharmakon©

• Patienten er fortsat i focus

• Tegninger og fortællinger fra
patienterne

• Oplevelse af livet med en
sygdom

• Indblik i en verden som
farmaceuterne aldrig havde
set før
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Patienten er fortsat i fokus
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Green 
Pharmacy
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Apotekerne: Ryd op i de ældres medicinskabe med ny 
national handleplan - Altinget: sundhed - Internet Explorer
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Status for og sparring på igangværende 
projekter
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Kommunikation mellem 
apotekspersonalet og ældre borgere 
med anden etnisk baggrund end 
dansk

Camilla Lynnerup, Syddansk 
Universitet



På vej mod hensigtsmæssig brug 

af  lægemidler

Alaa Burghle

PhD-studerende

Sygehusapotek Fyn, Syddansk Universitet



Kontakt

Alaa Burghle Anton Pottegård

2452 0963 2891 3340

Alaa.hassan.burghle@rsyd.dk apottegaard@health.sdu.dk

@BurghleAlaa @Pottegard



Ole Jannik Bjerrum, Professor Emeritus 
Nada Alkis, Pharmacist

Collecting Real-World 
Evidence in the Community
Pharmacy. A pilot case on 
Xultopy



A pivotal role of community pharmacies for collection of 
real world data for medicines use?

* Real world evidence (RWE) is to day requested from health                                        
authorities, because controlled Randomized Clinical Trial (RCT)                          only 
represents a supervised/controlled situation  and therby a biased                   of the 
view of the medicines’ use 

* A way forward is the use of patient reported outcomes (PRO) if                             it                              
it can be is randomly collected without bias 

* Patients questioned in the community pharmacies, fulfilling the requirement 
mentioned, could be the choice for such studies. BUT first we must prove that it is 
practically possible.

* A questionnaire based study for evaluating diabetespatients experience before and 
after shifting to Xultophy through “Netværk for Apoteksudvikling” is up and running. 

• Recruitment of more Xulthopy users is needed. 

• From four pharmacies we have 16 questionaires ! please join

* Finalising the study could be the start for inclusion of pharmacies as a reliable 
approach for the collection of RWE for newly introduced medicines

29-11-2019 63

RW
E

RCT



Hvorfor denne undersøgelse?

• Fremskaffer Real World Data der er forskellig fra centrale registerdata

• Viser at apoteker kan fungere som forskningsplatform for fremskaffelse af
Real World Evidens

• Repræsenterer ny type undersøgelse: “Randomiseret pragmatic trial på
apotek”

• Model for fremtidige “Person Reported Outcomes studier” 

• Fremskaffer Danske data, der kan sammenlignes med publicerede data fra
USA

29-11-2019 64



What is in it for me, for apotekssektoren og for samfundet?
For me: gør hverdagen interessant; giver fagligt input du kan omtale; gør dig 
til bidragyder til netværket; du bidrager til at højne fagligheden på apotek. 

Du får dit navn på en publication som forfatter? Eller som bidragyder?; du 
skaffer Real World data til at belyse effectiveness af et givet lægemiddel

For apotekssektoren: Mulighed for indsamling af evidensbaserede data viser
at apoteket er en arbejdsplads hvor faglig indsats respekteres og værdsættes. 
Viser også at der foregår farmaceutbaseret forskning på apotek, en forskning
der styrker apotekernes prisforhandlinger med myndighederne; 

Succesfuld fremskaffelse af Real World Data på apotek af patienters holdning
til brug af ny-introduceret medicin vil fremme muligheden for  fremtidig
indtægtskilde for apotek gennem engagement i industri betalte Real World 
undersøgelser.

For samfundet: Skaffer evidensbaserede data til myndigheds brug over 
nytten af lægemidlet og hjælper dermed til fastsættelse af en realistisk pris.

29-11-2019 65
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Status

Informationssøgning før apoteksbesøg

Bjarke Abrahamsen, Pharmakon
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Baggrund

• Hvilken information søger kunderne inden apoteksbesøg?

• Hvorfor søger kunderne information?

• Hvordan bliver kundernes viden anvendt?

Metode

• Spørgeskemaundersøgelse - 3-ugers periode december 2018

• 7 spørgsmål til kunden og 3 til personalet

• Udført på 6 apoteker/ 5 medarbejder i 5 hele dage
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Resultater

• I alt 2663 kunder valgte at deltage og besvarede spørgeskema

• 14,5 % af kunderne havde søgt information

• Kunderne søgte information for at opnå:

• Viden om sygdom

• Produktkendskab

• Hvordan de kunne få hjælp

• Kilder var generelt velvalgte

• Yngre kunder <40 år søgte information oftere end ældre >60 år

• Apoteket anvendte ofte kundernes viden i rådgivningen
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Oplevelser

• Fantastisk med et projekt der virkelig er funderet i netværket

• Mange data fra få apoteker over kort periode

• Dejligt at få viden på et nyt område

• Dagens totale antal ekspeditioner/registreringer var svært at få

• Samspillet - Universiteter/Pharmakon/Apoteker - i netværket 
fungerer godt
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Formidling

• Poster på NSPC

• Poster på FIP Abu Dhabi

• Videnskabelig forskningsartikel 
(under review) i RSAP

Sparring

• Hvordan kan vi bedst formidle 
resultaterne til apotekerne?



Apotekskommunikatio
nsprojektet



Short introduction

• Pharmacist

• Community pharmacist for 6 years

• Associate Professor -

• Social and Clinical Pharmacy Research Group

• Project: KU: SUND/ HUM, SDU, DA, Pharmakon, EUPATI, Århus 
Marselisborg Apotek – funny really working together

29-11-2019 73



The story: Meetings between pharmacy owners and 
researchers

Study on 
effects on 
the patient
of pharmacy 
counseling

No use if 
interaction 
between 
staff and 
patient is 
not 
described

If you know 
about the 
interaction 
and its 
effects – you 
also have to
act and 
improve 
practice

How to 
implement 
patient 
centered 
communicati
on in 
community 
pharmacy



Pilot results 

• 2 pharmacies – network 

• 84 videos + 12 interviews

• Staff eager to establish good contact and talk about medicines and to make 
them selves understood

• Staff determined to have own questions answered

→ Staff often overhears/ oversees clues from patients (narrow frame for answers –
not too personal)

• Staff looks much less on the patient than what they think they do and the 
patient looks more on them (knows its important)

• Staff are sometimes inhibited by own emotions – sensitive to perceived mood of 
patient 



Counter meeting
Mentalization
→ Good relationship
→ DRP identified
→ Solution discussed  
incl. deprescribing

App
Patient can contact the 
pharmacy person at any 
time
Keep follow up

▪ Training a few 
pharmacies online: 
Mentalization (incl. 
quality assurance)

▪ Develop app
▪ Follow-up in 

pharmacy
▪ Follow-up in 

patients (video-
assisted-interviews)

▪ Evaluation →
adjustments

▪ Train more 
pharmacies online: 
Mentalization

▪ Follow-up in 
pharmacy

▪ Follow-up in patients 
(questionnaires and 
registers)

▪ Evaluation →
adjustments

▪ Big scale training
▪ Follow-up in 

patients



Status

• Søge finanisering: EIT Health, Innovationsfonden, Novo Nordisk

• Netværk: Sparring? – apoteksansatte: diskutere nye idéer (eks. møde 9/12 
formiddag Pharmakon) – konsekvens for personalet, læse ansøgninger
igennem, osv.? 

• Skriv ved interesse: susanne.kaae@sund.ku.dk

mailto:susanne.kaae@sund.ku.dk
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Nye projekter på vej



Triple whammy
- Sikker brug af NSAID



Formål og metode

 Kortlægning af antallet af kunder med triple whammy kombinationen, 
herunder både kunder, der får NSAID på recept, og kunder, der 
efterspørger NSAID i håndkøb.

 Udbredelse af kendskabet til triple whammy-effekten blandt 
apotekspersonale, læger og kunder.

 Introduktion og implementering af infoseddel om Triple whammy effekt, 
som en del af rådgivningen til disse kunder

 Alle farmakonomer og farmaceuter på 6-8 apoteker registrerer i 2 valgfrie 
uger i løbet af marts 2020. Pilot i januar/februar

 Hvert deltagende apotek kan frit bestemme, hvornår de 2 uger skal ligge i 
denne måned og om de vil måle både HK og recept eller blot en af disse



Nye deltager til projektgruppen

 Udarbejdelse af registrering skema – elektronisk – medio januar

 Pilottest – Stege apotek

 Introbrev til de deltagende apoteker

 Introbrev til læge

 Undervisningsmateriale til apotekspersonale – Hanar Ejby Apotek

 Infosedler – Mangler kun godkendelse/sparring

 OBS. Man kan jo evt. bruge sine netværkstimer – hvis man mangler tid!



Implementering af Medicin- og 
Compliancesamtaler

Gudlaug Olafsdottir, Nasrin Maanaki
København Sønderbro Apotek 

Elias C. Mogensen, Kongelig Hof Apotek

Mia Karlsen, Odder Apotek



Baggrund

• Bekendtgørelse: alle apoteker skal tilbyde en medicin- og 
compliancesamtale.

• Mål for apotekssektoren er pr år 20.000 medicinsamtaler for 
ny-diagnosticerede kronikere og 28.289 compliancesamtaler 
for eksisterende kronikere, der har haft diagnosen i over 12 
måneder. 

• Målopfyldelse i Danmark er pr nov. 2019 

– 94 % for medicinsamtaler

– 23 % for compliancesamtaler.

Apotekets navn



Formål

• Øge antallet af leverede medicin- og compliancesamtaler på 
de deltagende apoteker og på sigt alle apoteker i sektoren. 

• Målet er at alle apoteker skal levere medicin- og 
compliancesamtaler, samt at apotekerne lever op til det 
nationale mål. 

Apotekets navn



Projektets design og metode

Apotekets navn

FASE 1 

• Afdække barrierer for at visitere borgere 

FASE 2

• At analysere data fra spørgeskemaundersøgelsen. 

FASE 3

• Udvikle værktøjer 

FASE 4

• Implementere elementer fra fase 3 samt måle effekten af disse



Skal dit apotek være med?
FASE 4 – Implementere værktøjer 

Mentor-Mentee ordning

• 10 Mentor Apoteker

• 10 Mentee Apoteker

Farmaceutsamtale

– Farmakonomer/Farmaceuter/Farmakonomelever/Farma-
ceutstuderende henviser til Farmaceutsamtale

– Den farmaceut som afholder samtalen skal skelne mellem de 3 
typer:

• MS / COMP / Uden for kategori

Apotekets navn



Tilmelding:

• Tilmeld dig som mentor/mentee apotek til:

– 199nm@apoteket.dk

• Gruppe/Database hvor I selv vælger mentor/mentee apotek

• Afprøvning af mentor-mentee ordning med fokus på 
Farmaceutsamtale i 3 måneder

• Hvis alt følger planen så vil materiale afprøves i 2 kvartal, fra. 
1.april til 30. juni

Apotekets navn

mailto:199nm@apoteket.dk


Pepfløjte træning

Lone Søndergaard, Aarhus Viby Apotek
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Pharmakon©

Genordination på de danske 
apoteker: Afdækning af omfang og 
praksis

Ulla Hedegaard, Syddansk 
Universitet
Lotte Stig Nørgaard, Københavns 
Universitet



Pharmakon©

Leveringssvigt i primærsektoren. 
Hvad fylder det på privat apotek?

Julianne Marie Riis Hansen, 
Sønderbro Apotek København



brugerdefinerede farvepalette

Narrative 
medicine in 
pharmacy
practice

The Research Unit of Clinical Pharmacology and Pharmacy 

Ulla Hedegaard, Associate professor, Department of Public Health, SDU

Anita Wohlmann, Assistant professor, Department for the Study of Culture, SDU 

Charlotte Rossing, Director of Research and Development, Pharmakon

Anne-Marie Mai. Professor, Department for the Study of Culture, SDU 

Helle Ploug Hansen, Professor, Department of Public Health, SDU



brugerdefinerede farvepalette

How empathic
is my

pharmacist?

How is my
medicine-related
health quality?

How 
empathic am 

I?

Can training in narrative medicine improve the community 
pharmacists’ medicine counselling?

Narrative medicine
education program

Feasibility study

Pilot RCT study

The Research Unit of Clinical Pharmacology and Pharmacy                             Ulla Hedegaard



Pharmakon©

Kaffe



Pharmakon©

Finansiering



Pharmakon©

Evaluering af dagen

https://tinyurl.com/m-de22nov

https://tinyurl.com/m-de22nov


Resultatformidling

Anton Pottegård
Professor, Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet

Forskningsleder, Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital

apottegaard@health.sdu.dk
@Pottegard



Conflict of  interest

I am involved with the start-up Pink Puffin Posters 
working with design of  scientific posters.















WHY!?

Ensure citations of  particular project
Impress peers (in general)

?



WHY!?
Training communication

Building CV
Attracting collaborators

Get input to the project (e.g. methods)
New ideas (from attendees)
Impact (change the world)

Future funding
Personal satisfaction
Academic prestige

Honoring co-authors and funders
Networking job opportunities
Communication to end user

Opportunity to learn own data
See ”reactions” to data
Promoting the group
Mark your territory

Technical criteria (e.g. PhD)
Technical criteria funders/sponsors
Identify/attract (like-minded) peers

Fund the trip!

















@Pottegard



















Et par forslag…
(i prioriteret rækkefølge!)



4 x ”NEED TO”



KAGE!



Intern formidling!



LinkedIn!



Tilbagemelding til netværket
(evt. genbrug af  LinkedIn-opslag)



4 x ”bør overvejes”



Særlige stakeholders?

Andre apotekere?
DAs kredskonsulent?

…



Farmaci?
Farmakonomen?

Dansk Sundhedsvæsen
Helse

…



Konferencer?

(FIP, PCNE, etc…)



Videnskabelig publikation?

(Call us…!)


	Apoteksnetværksmøde samlet_20191122.pdf
	Formidling Netværk - handout.pdf
	Resultatformidling��Anton Pottegård�Professor, Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet�Forskningsleder, Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital��apottegaard@health.sdu.dk�    @Pottegard
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	WHY!?
	WHY!?
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	�@Pottegard
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37


