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Vælge fra og vælge til

Markedet er under stor forandring. Hver måned åbnes der
flere og flere apoteksenheder,
og det stiller helt andre krav til
dét at drive et apotek. Faglighed
er nøgleordet – og her tænker vi
ikke blot på viden om patientfarmaceutiske forhold men også
på viden om optimal økonomisk
og ledelsesmæssig drift.

En apoteker i dag skal være en fagligt
stærk person, der samtidig forstår at
dykke ned i forretningens maskinrum,
optimere processer og dreje på alle de
parametre, der gør, at apoteket hele tiden er toptunet til at møde morgendagens skærpede konkurrencesituation.
Forbedrer dine nøgletal
Det handler om at kende apotekets
vigtigste KPI’er og løbende arbejde med
fokusområderne. TMJ lancerer netop
nu TMJ KPI, som hjælper dig, der driver
apotek med en eller flere afdelinger, til
at nå dine mål og sikre, at du konstant

har fokus og forbedrer dine vigtigste
nøgletal. Dét, at kende apotekets KPI’er
omkring salg og vareforbrugsprocent
her og nu, er afgørende for hurtig indsigt og reaktion.
Sådan kommer du i gang
TMJ KPI er et tilbud til dig, som vil give
dig den indsigt, der kan blive afgørende
for den fremtidige drift af apoteket.

Hvad er
TMJ KPI?
KPI står for ”Key Performance Indicator”.
TMJ KPI måler præstationen på apotekets varesalg. Denne måling kan hjælpe
apoteket med at evaluere apotekets
præstation i en ønsket periode og giver
derved mulighed for at optimere den
daglige drift.

Forud for implementeringen vil vi
udarbejde en dataaftale med hver
enkelt apoteker.

Kontakt din TMJ kontaktperson
og kom godt i gang med TMJ KPI.

Hvad kan TMJ KPI
hjælpe dig med?
T
 ag temperaturen på apoteket på
daglig basis: Hvor mange kunder
kommer der på apoteket? Hvor
mange varer sælger apoteket? Hvor
meget tjener apoteket?
F
 ølg nemt udviklingen på dit eller dine
apoteker
F
 å adgang via smartphone, tablet og
computer
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”Jeg kunne
godt bruge
flere timer
i døgnet”
Ét hundrede dage kan måske lyde af meget, men
for en ny apoteker er det dage, der forsvinder
med lynets hast. Hvad bliver de brugt til? Hvad er
vigtigst, når man står der – helt ny på posten, med
personale- og virksomhedsansvar og alle
ambitionerne gemt i maven?
Vi har givet mikrofonen til tre af Danmarks nye
apotekere, der her fortæller, hvad der har fyldt
mest i deres første 100 dage.

”Man skal
gøre det, man
brænder for!”
SAEED
Apoteker på Give apotek,
Jelling Apotek og Brande Apotek
25 medarbejdere
Jeg har altid vidst, at jeg ville være
apoteker. Jeg blev uddannet som
apoteksfarmaceut i Pakistan og fik
derefter min praktiske erfaring på
forskellige danske apoteker.
Målet har hele tiden været en dag at
blive apoteker i Danmark, og min erfaring
siger mig, at hvis man arbejder hårdt nok,
så kan drømme gå i opfyldelse.

Jeg elsker at servicere mine kunder.
Så selvom tiden i øjeblikket mere
bruges på at opbygge min organisation,
tænke effektivisering i driften og få
mine medarbejdere på de tre apoteker
til at føle sig som én gruppe, så har
jeg et langsigtet fokus på, at jeg på et
tidspunkt skal ud og betjene mine kunder
igen: Når forretning og rutiner kører på
skinner, og når jeg kan uddelegere nogle
af de administrative opgaver.
Inden da er der dog nogle projekter,
vi skal have styr på. Vi skal fx have
ensrettet vores processer og skabt
en mere sammenhængende kultur
på apotekerne. Tidligere var det tre
selvkørende enheder, men det giver
langt bedre mening, hvis medarbejderne
i højere grad kan supplere og hjælpe
hinanden på tværs af filialerne. Derfor
mødes vi nu hver 14. dag og diskuterer
kommende projekter, og så tager alle
aktivt del i arbejdet med at finde den
fremtidige fælles vej. Dét, med at skabe
én kultur, er ét af de fokusområder, jeg
har haft i min forretningsplan fra starten
af. Ligesom punktet: ”At skifte grossist.”

Jeg er nok dét, man kalder ”en sikker
spiller”, og jeg arbejder helst videre med
dem, jeg allerede har et godt samarbejde
med. Mine gode gamle kontaktpersoner
hos TMJ lærte hurtigt apotekets
medarbejdere at kende, så skiftet har på
alle måder været let og uproblematisk
også for min organisation.

Målet har hele tiden
været en dag at blive
apoteker i Danmark, og min
erfaring siger mig, at hvis man
arbejder hårdt nok, så kan
drømme gå i opfyldelse.
Hvis jeg skulle give et godt råd til andre
nytiltrådte apotekere, så skulle det nok
være: Lav en plan med klar prioritering
fra starten af. Vær tydelig omkring den
over for dine medarbejdere og inddrag
dem i aktiviteterne. Følg løbende op –
og bliv ved. Så skaber du resultater!

LONNIE SKOVFOGED
Apoteker på det sammenlagte
Aars apotek
25 medarbejdere
Det er bare vildt spændende. Men
hold da op, hvor er der dog meget, man
ikke tænker over, inden man træder til –
ting, der også lige lander på éns bord, og
som man bliver nødt til at tage sig af.
Noget af det sværeste, jeg skulle
vænne mig til, er min egen ændrede
rolle. Førhen var jeg farmaceuten, der
lagde alt mit faglige fokus i at forklare
patienter, hvordan lægemidler bruges

”Hurra for min
drejebog!”
JAKOB TJELUM
Apoteker på Friheden Apotek
og Brøndby Strand Apotek
30 medarbejdere
Mine første 100 dage? Ja – dem har
jeg jo brugt på at følge den drejebog for
mine første 100 dage, som jeg havde
skrevet på forhånd.
Jeg har en lidt anderledes baggrund
som farmaceut – jeg har haft min
egen it-virksomhed og er vant til
at tænke i forretningsudvikling og
personaleledelse. Drømmen om at blive
apoteker har jeg haft siden 2003, og jeg
har arbejdet målrettet på at forberede
mig til opgaven. Jeg er derfor gået ind i

rigtigt – nu er opgavepaletten udvidet
gange 100. Jeg skal fx fusionere to
medarbejderkulturer, der ikke selv har
bedt om at blive fusioneret. Det er
et vilkår bestemt udefra, at vi skulle
sammenlægges, så de første 100 dage er
bl.a. gået med at finde et fælles ståsted.
Selvom forandringer af mange bliver
betragtet som et nødvendigt onde, og
vi da også indimellem har haft brug for
at sætte en streg over fortidens ”plejer”,
så synes jeg faktisk, at alle her har taget
det med oprejst pande.
Jeg troede egentlig, at det var
personaledelen, der ville få mit største
fokus i de første 100 dage, men jeg
må indrømme, at alt det praktiske,
forbundet med sammenlægningen,
har været en overraskende stor
opgave: Kontrakter, der skulle på
plads, teleselskaber, der skulle skiftes,
elregninger og PBS. Der har været helt
vildt mange lavpraktiske ting, der skulle
i orden sideløbende med, at vi skulle
ændre organisationen, holde butikken
kørende og ansætte en farmaceut og
bogholder til teamet. Så et godt råd til
andre, der springer ud i opgaven som
ny apoteker: Undervurder ikke alt det
lavpraktiske i starten!

Prøv at gøre det hele
så konkret som muligt og
simpelthen lave en drejebog
for dine første 100 dage. Du
kommer på ingen måde til at
følge den slavisk, men den er
utrolig rar at have som overordnet ramme.
rollen som apoteker med åbne øjne og
planerne parat.
Én af de ting, jeg i starten var gladest
for, var det fantastiske samspil,
jeg hurtigt fik med den tidligere
apoteker. Han gjorde det fuldstændig
uproblematisk at overtage apoteket.
Dernæst var det selvfølgelig medarbejderne og selve det organisatoriske, der
fik mit største fokus. Jeg har fra starten
af haft mange ambitioner, og jeg har
bl.a. tænkt mig, at vi i højere grad skal
have en teambaseret organisation,
hvor der er tovholdere på projekterne

Jeg troede egentlig,
at det var personaledelen,
der ville få mit største fokus
i de første 100 dage, men jeg
må indrømme, at alt det
praktiske, forbundet med
sammenlægningen, har været
en overraskende stor opgave.
Nu, hvor de første 100 dage er gået,
kan jeg bare konstatere: Jeg elsker at
være apoteker, og jeg elsker at have
personaleansvar.
Den største udfordring for mig er nok,
at jeg simpelthen ikke har timer nok i
døgnet til at nå alt det, jeg så frygtelig
gerne vil: Både at være til stede i
hverdagen blandt apotekets personale
og kunderne – og så at netværke og
lægge langsigtede planer for apoteket.
Det sidste er i øvrigt en opgave, jeg
glæder mig til at fokusere endnu mere
på i mine næste 100 dage.

på tværs af organisationen. Det er en
proces, hvor jeg meget gerne vil have,
at mine medarbejdere tænker med og
råber højt, hvis de har ideer til, hvordan
vi kan gøre tingene bedre.
Jeg har også hele tiden vidst, at jeg
ville skifte flere samarbejdspartnere i
forbindelse med overtagelsen – bl.a.
grossist. Og det har aldrig afskrækket
mig på den måde at ændre systemer og
rutiner.
Medarbejderne er selvfølgelig også
blevet inddraget i processen. TMJ var hos
os, den dag vi konverterede, og har i det
hele taget afklaret alle spørgsmål hurtigt
og efterhånden, som de er dukket op.
Det har givet tryghed og rigtig god
stemning på apoteket.
Skulle jeg give et godt råd til andre nye
apotekere, så ville det være: Prøv at
gøre det hele så konkret som muligt og
simpelthen lave en drejebog for dine
første 100 dage. Du kommer på ingen
måde til at følge den slavisk, men den
er utrolig rar at have som overordnet
ramme.

Vælge fra
og vælge til
Har jeg valgt TMJ til
– eller har jeg valgt andre
firmaer fra?

af Marianne Timm
Administrerende direktør

Der er firmaer, jeg ikke deler filosofi og
væremåde med – dem fravælger jeg.
Efter mange fravalg står det mere klart
for mig, hvad der til sidst skal vælges til.
Læg mærke til, om ikke du gør det
samme i supermarkedet: Du vælger
fra og vælger fra for til sidst at have
indkredset den vare, du ønsker. Tænk
tanken om ferierejser: Der er sikkert
mange steder, du ikke vil rejse til!
Eller tænk tanken om dit partnervalg; der
er potentielt ca. en milliard, du har valgt
fra. Det lyder ikke særlig romantisk, og
dog giver det netop mening at tale om
”den eneste ene” - holdt op imod de
(teoretisk mange) andre muligheder.
Tilbage står, at jeg er glad for at have
valgt TMJ til. Og det glæder mig, at TMJ
også er valgt til af både medarbejdere og
kunder. Mange af vores nye kunder ved
præcist, hvad de ikke vil have, og derved
bliver valget af TMJ kvalificeret.

Trygheden er under pres, og ”hvad skal
jeg mene, og hvad skal jeg gøre” fylder
mere end nogensinde. Det er derfor
vigtigere end tidligere at have is i maven,
at kende sit beslutningsgrundlag og ikke
handle i blinde.
Du har brug for forskellige
styringsværktøjer. Du skal også have
det godt med dine beslutninger, og dine
holdninger skal respekteres. Holdninger
er et godt referencepunkt, når der skal
handles, og din forretning skal udvikles,
MEN det er ikke nok.

og analyser. Det er TMJs opgave at
bidrage til beslutningsgrundlaget, når du
vil beskytte din forretning og sætte nye
mål for udviklingen.
Derfor er TMJ gået ind i ”e-learning”.
TMJ KPI giver dig et feedback-værktøj,
der måler effekten af det, du justerer
på i din drift. Det er meget enkelt og
giver kontant afregning ved kasse ét: Er
der noget, du skal gøre mere af? Er der
noget, du kan gøre anderledes? Er der
noget, du med fordel kan holde op med
at gøre? Du kan ikke undgå at lære noget
af din egen praksis. Du bliver dygtigere
til at drive din forretning, tjener flere
penge på det og beskytter dig selv i
konkurrencen.

Holdning og handling
Markedet er uroligt. Det syder og
bobler desværre ikke bare af faglige og
forretningsmæssige diskussioner men
også af rygter og politiske overvejelser.

Måling og effekt
Vi skal også kunne skelne mellem,
om vores holdninger er baseret på
meninger eller målinger. Vores mening
er nødvendig - den skal sikre, at vores
grundlæggende værdier er blevet
hørt og set. Mening er tilstrækkeligt
i supermarkedet, ved valg af ferie og
heldigvis ved valg af partner. Men
meninger (og gamle vaner) er ikke
tilstrækkelige ved valg af en professionel,
samarbejdspartner. Skal vi dagen lang
have det bedste grundlag for vores
beslutninger, så må vi også ty til målinger
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I TMJ bliver vi ved med at barsle med
ny teknologi. Vi har formentlig verdens
bedste IT-system, og vi har et af verdens
allerstørste selskaber i ryggen. Det sikrer,
at TMJ også i fremtiden vil være din
bedste samarbejdspartner. Gennem dine
fravalg kvalificerer du det, som du ønsker
at have!

13 lande med 36.000 medarbejdere og 160 mia. kr.
i omsætning.

