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I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på 
erfaringer om FMK-dosis, nye resultater 
fra netværkets projekter og seneste 
styregruppemøde, og vi inviterer til virtuelt 
netværksmøde den 9. november 2020. 
Derudover kan du læse nyt fra 
netværkets facebookgruppe.  
 

 
Billede fra Aarhus Viby Apotek 

Erfaringer om FMK-dosis fra et 
udleveringsapotek 

Aarhus Viby Apotek deler her deres erfaringer fra 
de seneste måneder om FMK-dosis: 

Tog længere end forventet 

”Konverteringen til FMK-dosis tog længere tid end 
forventet. Det skyldes til dels, at vi ville være på 
forkant og kontaktede lægerne for en dialog. Og 
de var ikke så langt i deres planlægning af det.  

Dialog om oprydning i FMK og dag-til-dag 
levering 

Lægerne har taget godt imod konverteringen. Det 
har givet en grundig oprydning i FMK og en dialog 
om oprydningen. 
 
Informationsflowet er meget hurtigt. Tiden fra en 
læge har lavet en ændring, som man bestiller på 
pakkeapoteket, og til man har en dosisrulle, er 

blevet væsentligt kortere. Lægerne kan bestille i 
dag, og vi har rullen fra vores grossist i morgen. 

Vi skal hjælpe lægepraksis 

Lægesystemerne har vist sig ikke at være klar. 
Vores erfaring er, at lægesekretærerne ikke har 
haft den nødvendige tid til at sætte sig ind i 
konverteringen og derfor ikke er blevet klædt på til 
at håndtere den. Flere leverandører af 
lægesystemerne holder først kurser i september – 
tre måneder efter, at det er sat i værk. Og det er 
blevet tydeligt, at der arbejdes i mange forskellige 
lægesystemer, hvor nogle er lettere at arbejde i 
end andre.   
 
Lægesekretærerne vil derfor gerne have, at vi 
stadig har en del hands-on på 
dosisdispenseringskortene, selvom det er 
meningen, at de skal styre dem. Det er meget 
vigtigt at have en god tone og god dialog med 
lægesekretærerne, så de forstår, at vi 
samarbejder omkring opgaven. 

”Børnesygdomme” snart ryddet af vejen 

Der har været en del ”børnesygdomme” i form af 
markeringer (alarmer), som man skulle reagere på 
hver uge. Samarbejdet med vores IT-leverandør 
har været rigtig godt, og de har været meget 
lydhøre, så mange af disse børnesygdomme er 
ved at være ryddet af vejen med de seneste 
opdateringer. 

Andre måder at opdage farmakologiske 
fejl på 

Da man ikke længere sidder fysisk med 
dosisdispenseringskortene, er det sværere at 
opdage farmakologiske fejl. Tidligere skulle 
dosisdispenseringskortene fornyes minimum hvert 
andet år, og man fangede dér en del 
uhensigtsmæssigheder i medicinen. Nu kan det i 
teorien køre uendeligt. 
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Samarbejde med lægerne er vigtigt 

Vi har med flere lægehuse haft en ”legeplads”, 
hvor de lægger en recept ind, mens vi er i 
telefonen. Vi kan så med det samme fortælle 
dem, hvad resultatet af deres handling er. Det har 
fungeret utrolig godt og været meget lærerigt for 
begge parter. 
 
Et godt råd er at invitere til et møde for 
sekretærer/sygeplejersker hos de lægehuse, I 
arbejder tættest sammen med, for at 
erfaringsudveksle og klæde dem på til opgaven. 
Det betyder meget at få sat ansigt på dem, man 
oftest taler med i telefonen.” 

Del meget gerne dine erfaringer i 
facebookgruppen 

Du er altid velkommen til at dele dine erfaringer 
med FMK-dosis eller andet fra din hverdag på 
apoteket i netværkets facebookgruppe. 
 
Tak til Aarhus Viby Apotek for at dele jeres 
erfaringer med FMK-dosis. 

Nyeste resultater og publikationer fra 
de igangværende netværksprojekter 

Foreløbige resultater: sproget er en 
udfordring i rådgivning af kunder med 
anden etnisk baggrund end dansk 

Projektgruppen fra projektet Kommunikation 
mellem apotekspersonale 
og ældre af anden etnisk baggrund end dansk har 
skrevet en kort rapport med de foreløbige 
resultater fra Wesal Mohammad Ayoubs 
specialeprojekt fra Syddansk Universitet. De 
endelige resultater vil blive formidlet i en 
videnskabelig artikel. Læs rapporten 

Apoteks- og sygehusfarmaceuter er 
positive over for samarbejde – det kræver 
fokus 

Ph.d.-studerende Laura Lech har sammen med 
sine vejledere fra Københavns Universitet, 
Syddansk Universitet, Sygehusapoteket Sjælland 
og Pharmakon publiceret den anden artikel i 
projektet Farmaceuten som brobygger i 
sektorovergangen ved udskrivelse. Du kan læse 
Lauras opslag fra facebookgruppen her på siden, 
og artiklen finder du her. 

 
Opslag fra Facebookgruppen 

Artikel om vores apoteksnetværk 

Der er sket rigtigt meget godt i netværket de 
seneste fem år, og det har Pharma publiceret en 
artikel om, som Lotte Stig Nørgaard har skrevet. 
Vi kan altid lære mere og blive bedre. Men vi må 
gerne klappe hinanden på skulderen og glæde os 
over, at mere end 100 apoteker er medlemmer af 
netværket, og at der kører – og har kørt – en 
masse spændende projekter ude på apotekerne. 
Læs artiklen  

Læs om netværket og projekter, der lige nu 
er i gang, på hjemmesiden 
 

https://www.facebook.com/groups/178977495958426/?ref=bookmarks
https://www.pharmakon.dk/media/1946/kort-rapport-kommunikation-mellem-apotekspersonale-og-aeldre-af-anden-e_.pdf
https://pubs.lib.umn.edu/index.php/innovations/article/view/2440/2513
https://viewer.ipaper.io/pharmadanmark/pharma-nr-6-2020/?page=36&fbclid=IwAR0uqucnGOOutTcV1flXfWYkWuXh9ncUwunKWX8kyWyHc171GTbeJZmGvoY
https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/
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Netværksmøde den 9. november 2020 
bliver virtuelt 

Næste netværksmøde er den 9. november kl. 8-
10, og det bliver et virtuelt møde. Vi håber, du har 
lyst og tid til at deltage – og tag gerne dine 
kolleger med. Vi vil forsøge at lave grupper rundt i 
landet, som sidder sammen, så vi kan få nogle 
flere drøftelser på møderne, som medlemmerne 
har ønsket. Så tag gerne fat i dine kolleger fra 
både eget apotek og naboapoteker og tilmeld jer, 
og sid sammen under mødet – selvfølgelig med 
afstand. 
 
Vi sætter til mødet fokus på erfaringer og 
resultater fra netværksprojekter og får inspiration 
ude fra, hvorefter vi diskuterer, hvordan I kan 
bruge det på jeres apotek. 
 
Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til 
projektsekretær Kristin Primdahl på 
paps@pharmakon.dk senest den 2. november 
2020.  
 
Hvis du har input til kommende netværksmøder, 
så skriv gerne til Rikke Nørgaard Hansen på 
rnh@pharmakon.dk.  
 

 
Fra netværksmøde i juni 2020 

Styregruppen holdt møde i september 

Styregruppen besluttede en mere smidig 
håndtering af indkomne projektforslag, hvilket 
indebærer: 
 

• Tydelighed fra styregruppen overfor 
projektlederen om, hvad der er ”nice”-
ændringer, og hvad der er ”need”-
ændringer på projektbeskrivelser 

• At styregruppen mødes online en gang 
om måneden og giver feedback til 

projektlederne, så de får kommentarerne 
mundtligt og har mulighed for at spørge 

• Kun ét styregruppemedlem har kontakten 
til projektlederen for hvert projekt. 

 
På denne måde håber styregruppen, at vi kan få 
endnu flere af de virkelig gode projektforslag fra 
apotekerne ind i netværket. Vi er nu mere end 100 
apoteker repræsenteret i netværket, og derfor er 
der brug for en enklere adgang for dig og dit 
apotek, så I kan få sparring og godkendt projekter 
af styregruppen hurtigere. 
 
Når referatet fra mødet er godkendt, lægges det 
på hjemmesiden med de tidligere referater. 
 

 
Styregruppen diskuterer til deres møde på Pharmakon 

Nyt fra FIP om apotekernes arbejde og 
forskning i en coronatid 

Der er afholdt et webinar Pharmacy practice 
research priorities during the COVID-19 
pandemic, som du finder i netværkets 
facebookgruppe. 
 
Derudover har Lotte Stig Nørgaard på det virtuelle 
FIP 2020 præsenteret resultaterne fra et projekt, 
hvor farmaceutstuderende reflekterer over, hvad 
der skete på apotekerne under den første tid af 
COVID-19 pandemien. Præsentationen kan ses 
her. 

Hvad vil du gerne læse om i 
nyhedsbrevene fra netværket? 

Styregruppen vil rigtig gerne have input til, hvad 
du som apoteker, farmaceut eller farmakonom i 
netværket gerne vil læse om i nyhedsbrevene. 
Skriv en e-mail til Rikke Nørgaard Hansen på 
rnh@pharmakon.dk og fortæl om dine ønsker. 
 

mailto:paps@pharmakon.dk
https://www.linkedin.com/in/rikke-n%C3%B8rgaard-hansen-09522443/
mailto:rnh@pharmakon.dk
https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/nyhedsbreve-og-referater/
https://www.facebook.com/FIPpharmacists/videos/311983830017550
https://www.facebook.com/FIPpharmacists/videos/311983830017550
https://www.youtube.com/watch?v=8BznCdbqGpk&feature=youtu.be
mailto:rnh@pharmakon.dk
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Uddrag fra netværkets 
facebookgruppe 

Hvis du ikke allerede er 
medlem, så gå ind på 
netværkets facebookside og 
anmod om medlemskab. Så 
lukker vi dig ind, hvis dit 
apotek er medlem af 
netværket. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F178977495958426%2F
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F178977495958426%2F

