Den 1. juli 2020

Skypemøde i styregruppe for Apoteksnetværk 1. juli 2020 kl. 8-9.30
Susanne Bendixen, Charlotte Rossing, Lotte Stig Nørgaard, Kerly Servilieri
(ferie), Lone Søndergaard, Ulla Hedegaard, Rikke Nørgaard Hansen (mødeleder)

Deltagere

Rikke Nørgaard Hansen

Referent

1. Referat fra sidst (vedhæftet)
Dagsorden
2. Status for igangværende projekter
a. Farmaceuten som brobygger i sektorovergangen ved udskrivelse Lotte
b. På vej mod mere hensigtsmæssig brug af lægemidler: Afprøvning
af modeller til stop af unødvendig behandling med protonpumpehæmmere – Susanne/Charlotte
c. Kommunikationsprojektet: Bedre rådgivningssamtaler – et forsknings-praksisprojekt – Lotte/Charlotte
d. Triple whammy – implementering af rationel farmakoterapi Rikke
e. Klikkit - Charlotte
f. Genordination – evaluering af ydelsen – Ulla
g. Narrativ medicin - Ulla
3. Indkomne projektforslag
a. Implementering af medicin- og compliancesamtaler – Susanne
b. Leveringssvigt – Lotte
c. Projekt om pep-fløjte - Lone
d. Risikolægemidler – Charlotte
e. Data hotspot – Charlotte/Susanne
f. Covid-19 projekt farmaceutstuderende – Lotte, Lone, Ulla
g. Kvalitet af graviditetsforebyggelse hos kvinder, der bruger teratogene lægemidler - ?
4. Planlægning af aktiviteter
a. Fysisk styregruppemøde 1. september
b. Evaluering af netværksmøde 17. juni
c. Kommende netværksmøde i efteråret 2020
d. Kommende nyhedsbrev – hvad og hvornår?
e. Film om formidling
f. Film om netværket
5. Generel orientering om medlemmer
6. Gensidig orientering om branding af netværket
7. Evt.
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Referat fra 21. april 2020 er vedhæftet – nogle kommentarer eller kan det
godkendes?
• Referatet er godkendt.
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Igangværende projekter
Link til hjemmesiden, hvor de fulde beskrivelser af projekterne er:
https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/
Farmaceuten som brobygger i sektorovergangen ved udskrivelse - Lotte
Ph.d.-studerende Laura Lech vender tilbage fra barsel i løbet af sommeren
og sætter her gang i pilottestningsdelen af studiet. Hun har fået antaget en
artikel på projektet – og er i gang med to yderligere artikler, hvoraf den ene
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forventes antaget i det tidlige efterår (red: den artikel er så netop blevet antaget til publicering i INNOVATIONs in Phamacy. Artiklen baserer sig på fokusgrupper med apoteksfarmaceuter og hospitalsfarmaceuter om deres
samarbejde med at optimere lægemiddelbehandling for nyligt udskrevne patienter).
På vej mod mere hensigtsmæssig brug af lægemidler: Afprøvning af modeller til
stop af unødvendig behandling med protonpumpehæmmere – Susanne/Charlotte
De er gået i gang med pilottest i juni 2020, fordi alting blev stoppet af Corona. Så de er begyndt at spørge kunder i skranken på København Sønderbro Apotek om de gerne vil være med og registrere deres svar og inkludere
dem, hvis de er inden for målgruppen.
Kommunikationsprojektet: Bedre rådgivningssamtaler – et forskningspraksisprojekt – Lotte
Der indsendes EiT Health ansøgning på projektet sammen med forskere fra Groningen Universitet i starten af juli måned. Der skrives
fortsat på videnskabelig artikel på basis af litteraturdelen af projektet.
Endvidere er delresultater fra projektet senest formidlet i ”Helse” (juni
2020) og i Pharma-bladet (maj 2020).
Triple Whammy - Implementering af rationel farmakoterapi - Rikke
Går i gang igen efter sommerferien.
Klikkit - Charlotte
Ca. 20 borgere er inkluderet. 10 borgere har anvendt Klikkit i 1 måned. Regner med at fortsætte frem til 1/7. Vil gerne have at vi laver et virtuelt fokusgruppeinterview med apotekerne i august, så resultater kan blive præsenteret på det virtuelle FIP.
Genordination – evaluering af ydelsen – Ulla
Projektet er sat på standby pga. Corona, men forventes opstartet i sep-okt
2020. Projektet fik ellers en rigtig god start med hele 23 tilmeldte apoteker
og med alle 5 regioner repræsenteret. Dataindsamlingen blev påbegyndt den
2. marts 2020, men indsamlingen blev indstillet midt i marts, da Coronakrisen kom på tværs. Inden indsamlingen blev afblæst, var der allerede på 16
apoteker indsamlet data for 89 henvendelser om genordination. Disse data
er anvendt i Gunnva Kjær Scmidts specialeprojekt, som blev afsluttet 18.
juni og kan ses i nyhedsbrev for netværket fra juni 2020 på hjemmesiden:
https://www.pharmakon.dk/media/2004/apoteksnetvaerk_nyheder_juni2020.pdf
Narrativ medicin – Ulla
I 3. forsøg lykkedes det at få afholdt kurset i narrativ medicin 9. og 19. juni
som ligger til grund for feasibility studiet. Antallet af deltagere er færre end
oprindelig planlagt og to farmaceuter fra sygehusapotek deltog i fokusgruppeinterview med deltagerne i uge 26 samt spørgeskema med empatimåling
og kursusevaluering. Abstract til FIP accepteret.
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Indkomne projektforslag
Implementering af medicin- og compliancesamtaler - Susanne
Projektet kører og der har været udskiftning i styregruppen. Bl.a. derfor er
der ikke kommer en projektbeskrivelse. Når styregruppen kommenterer
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projekterne, kræves der en del af praktikerne, som er projektledere på praksisprojekterne. For at projekterne ikke skal gå i stå, fordi projektlederen oplever styregruppekravene for store/vanskeligt tilgængelig, skal vi i styregruppen være opmærksomme på karakteren af kommentarerne, og at
hjælpe projektlederen i mål. På næste styregruppemøde tager styregruppen
op, hvordan vi kan lave en ”light” udgave og sparring, så projekter ikke
standses af styregruppens kommentarer.
Leveringssvigt – Lotte
Der er nu kontakt til Louise (projektleder), som på baggrund af feedback fra
styregruppen er i gang med at færdiggøre projektbeskrivelsen, så denne kan
komme på Pharmakons hjemmeside. Susanne fortæller, at projektet skrider
rigtig godt fremad. Lotte er fortsat (og efter aftale med Susanne) netværkskontaktperson på projektet.
Pepfløjte træning – en ydelse på apoteket - Lone
Lone giver status for projektet på mødet, som har været sat i bero under
COVID-19.
Sender projektbeskrivelse til styregruppen i denne uge.
Risikolægemidler - Charlotte
Charlotte og Rikke giver projektbeskrivelsen et ryk inden sommerferien og
sender til projektlederne.
Data hotspot – Susanne/Charlotte
Afventer.
COVID-19 projekt farmaceutstuderende – Lotte, Lone, Ulla
De KU-studerende afleverede fredag d. 19. juni deres skriftlige eksamensopgaver, ifm. hvilke de har haft mulighed for at skrive om COVID-19 på uddannelsesapotekerne. Inden juli måned har KU et overblik over, hvor mange
studerende, der har valgt at skrive om COVID-19, og som har givet tilladelse
til, at vi må bruge det skrevne til forskningsformål. 47 studerende har afleveret 67 COVID-opgaver a tre sider hver). Sidsel og Sonja (apoteksfarmaceuter fra KU-studieopholdets kontaktgruppe) sidder nu og laver datamanagement og første analyse på de 67 opgaver. Der er accepteret FIP-abstract
2020 på projektet. Lotte vender tilbage til Lone og Ulla i løbet af august
mhp. dialog om, hvordan vi får resultaterne fra projektet bredt ud, gjort
praksis applicerbare og gjort mulige at arbejde videre ud fra Apotekerforenings-regi mv.
Kvalitet af graviditetsforebyggelse hos kvinder, der bruger teratogene lægemidler
Den 29. juni er der sendt projektbeskrivelse i kommentering hos styregruppen, som giver kommentarer og tilbagemelding til Rikke senest den 9. juli.
Også på, hvem der gerne vil være kontaktperson fra styregruppen, og som
tager dialogen med projektlederen fremadrettet.
Det kunne være godt med en praktiker fra styregruppen som kontaktperson, da det er forskere, der er på det nu.
Obs. på at de her kvinder har faktisk ikke et alternativ – vi kan vælge at anbefale det til projektgruppen, at det danske projekt også skal kigge på det.
Parkerede projekter
Dette felt så vi husker parkerede projekter, hvis andre bliver interesserede:
• Apotekets rolle omkring ”løse” recepter
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Planlægning af kommende aktiviteter
Fysisk styregruppemøde 1. september
Forslag til dagsorden:
•

•
•

Netværk for udvikling af apotekspraksis strategi herunder diskussion af
o Temaer for fremtidige projekter
o Hvilke projekter kan optages i netværket? Kan det fx være projekter, der er defineret fra højere sted fx EMA?
o Projektbeskrivelse – kan de gøres mere ”light”, så det ikke bliver
en flaskehals for, at projekterne bliver optaget i netværket?
o Hvordan giver vi feedback på projektbeskrivelser?
o Hvordan kan vi lave feedback på projekter eller projektidéer/indkomne forslag på en anden måde, fx på styregruppemøder?
Implementering af gode projekter og nyttiggørelse af resultater herunder
muligt samarbejde med sundhedspolitisk udvalg
Nye projektidéer får sparring:
o Ulla, specialeprojekt
o Antistoftest COVID-19 kortlægningsprojekt. Lone spørger i Facebookgruppen om der er nogen, der har gang i noget med antistoftest COVID-19. Lone ser på, om hun kan nå at skrive ned inden
sommer og sende til styregruppen, hvad hende og en farmakonom tænker, at der skal spørges om i kortlægningen.

Evaluering af netværksmøde 17. juni
Mødet blev optaget og bliver lagt på hjemmesiden.
Susannes præsentation om, hvordan man laver projekt på sit apotek, lægges op selvstændigt på hjemmesiden.
Evaluering af det virtuelle møder fra deltagerne:
Relevans:

Anbefale kommende møder:

Ønsker til kommende møder fra deltagerne:
•
•
•

Jeg vel gerne høre om resultaterne på seneste projekter inkl. udfordringer og læring
Jeg vil gerne høre om COVID19 dataindsamling - læring og metoder
Evt. udfordringer i tidligere projekter
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•
•
•
•

•
•
•

Oplæg fra de færdige projektgrupper
Kunne man samle nogle aha oplever i netværket - bede dem, der kommer tage sådan en med - helt kort - til inspiration
Evt. et godt projekt fra et land, vi kan lære af
Præsentationen af de forskellige projekter var fin, men det kunne være
rart med flere resultater/detaljer omkring dem. Gennemgangen af hvordan man opbygger et projekt virkede tør – gerne lidt mere konkrete eksempler, knap så meget metode.
På sidste møde havde vi gennemgang af projekter med - jeg har indtryk
af, at det er godt at veksle lidt imellem teori og praksis
Fra projekt til implementering
Mere om FIP.

Styregruppen evaluerer:
•
•

•

Vigtigt, at de ude på apotekerne får noget konkret fra projekter – kan
godt være i forskellige faser af projekterne.
Hvordan får man lavet et abstract på engelsk? Bruge film fra Pharmakon. Men måske sparring på et netværksmøde.
Det virtuelle medie har nogle begrænsninger, så overvej hvilke emner,
der skal være virtuelle. Det kunne være godt at lave gruppearbejde virtuelt eller fysisk. Man kan fx lave en opgave om, hvordan de kan lave en
problemformulering – hvad vil de undersøge? Fx COVID-19: hvad vil de
undersøge? Refleksion.

Kommende netværksmøde i efterår 2020
Emner:
•
•
•

Hvilke aktuelle problemstillinger ser I lige nu?
Også give dem nogle problemstillinger, som de skal snakke om i grupper, hvad de vil undersøge
Projekter præsenteres af projektlederen. Kort oplæg og herefter diskussion og spørgsmål.

Lave nogle fysiske meetingpoints rundt om i landet, som Brædstrup Apotek
gjorde, men man kunne invitere ind hos hinanden på forskellige apoteker.
Møder skal ligge kl. 8-10.30. Kl. 18 kan være svær, fordi flere har åben til
19. Derfor vil det skulle ligge fra kl. 19, hvis det skal være om aftenen.
Hvem vil planlægge? Lone, Rikke, og flere der melder sig – spørger når referatet sendes rundt.
Kommende nyhedsbrev – hvad og hvornår (herunder, hvad vi drøftede sidst)
Input til nyhedsbrev efter sommerferien:
• Erfaringer med FMK-dosis modul – Lone (praktisk viden) og Susanne
(udviklings- og praktisk viden) skriver
• Erfaring med ordination af dosisdispensering med tilskud ved behandlerfarmaceut kan der skrives lidt fra Susanne
• Pneumokokvaccination erfaringer fra fx plejehjem Lone
• Antistoftest COVID-19 erfaringer og der arbejdes på et projekt Lone
• Erfaringer fra dataindsamling om COVID-19 på studieopholdsapotekerne? (v Lotte)
• Resultater fra relevante specialeprojekter fra SDU/KU?
Deadline til at sende tekst til Rikke senest 31. august 2020.
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Film om formidling
Lotte og Charlotte har færdiggjort præsentationen om fif og vejledning om
formidling af projektresultater, og de planlægger at lave optagelse (webinar) i
august.
Film om netværket
Rikke planlægger at afholde det ud fra præsentation fra netværksmøde 22.
november og oplæg i Stockholm om netværket. Det laves efter sommerferien. Det lægges på hjemmesiden som supplement til filmen optaget sidste
år.
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Generel orientering om medlemmer
Farmakonom i styregruppen
Der skal tages beslutning om, hvad vi gør med farmakonom i styregruppen.
Der er kun kommet en ansøgning fra farmakonom fra København Sønderbro Apotek.
Dette punkt skydes til næste møde 1. september.
Facebookgruppe
Til drøftelse og beslutning: Vi får anmodninger i Facebookgruppen fra interesserede farmaceuter og farmakonomer på ikke-netværksapoteker, studerende, forskere, konsulenter, som er interesserede i at følge med i, hvad der
foregår i netværket. Skal vi gøre Facebookgruppen åben eller lukke interesserede ind? Eller skal vi holde den kun for netværksmedlemmer? Diskussion af for og imod.
Dette punkt skydes til næste møde 1. september.
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Gensidig orientering om branding af netværket
Intet nyt.
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Evt.
Rikke efterspørger umiddelbare input til følgende afsnit i artikel om apotekets rolle i den danske primærsektor (senere får I artiklen til kommentering):
• Udfordringer og muligheder for apotekerne i Danmark til at kunne bidrage til sundhedsindsatser i den primære sundhedssektor.
Styregruppen sender input pr. e-mail.
Mødedag for styregruppemøde ændres – drøftes og besluttes på styregruppemøde den 1. september.
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