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GDP-stramninger

Vi holder kursen!
Hos nogle medfører forandring i markedet utryghed, kortsigtet fokus
og hovsaløsninger. Hos andre giver det skarpsyn og energi.

Internationalt er TMJ en del af den
større Celesio/McKesson-familie. Det
sikrer, at vi hele tiden kan trykprøve
vores nationale viden om lægemidler,
nye tekniske løsninger og patientsikkerhed op imod det, der tænkes i
resten af Europa og USA. Udveksling
af oplysninger, ideer og best practice
er en fast del af vores aktiviteter
igennem workshops og konferencer
på tværs af vores globale ”familie”.

Hos TMJ tror vi på, at det klogeste
er at se forandringens vinde direkte
i øjnene, holde hovedet koldt og på
den baggrund vurdere, om de ændrede forhold skal have indflydelse på
igangværende aktiviteter og langsigtede strategier. Det tog os ikke
lang tid at nå konklusionen: Vi holder
kursen!

effektiv og velfungerende en hverdag
som mulig. Det gjaldt i går og – uanset ændringerne i markedet – så gælder det også både i dag og i morgen.

Hos TMJ har vi ét primært fokus: At
hjælpe de danske apoteker til at få så

Se et udsnit af dem her.

Vores teknologiske fokus er intensiveret gennem årene, og det er en
rejse, der ikke stopper. TMJs håndterminal får stadig flere funktioner, som
gør det lettere for jer på apotekerne
at håndtere arbejdsrutiner hurtigt,
nemt og hvor det passer jer bedst.
TMJs portal fungerer som en åben
dør ind til TMJs logistikværktøjer
og -systemer, der alle er med til
at effektivisere hverdagen hos jer.
Mange løsninger kender I, og andre
fungerer mere i det skjulte som fx TMJ
EPOD-løsningen, der hjælper jer, mens
I sover. Læs mere om den inde
i bladet.

I vores egen organisation sørger vi
også for at imødekomme markedets
behov. Væksten i markedet kombineret med et ønske om endnu engang
at øge serviceniveauet til apoteker i
alle landsdele har fået os til at udvide
vores kapacitet i Vejle. Hele 1683 m2
udvides lagerpladsen med sammen
med bl.a. mange ekstra pallepladser,
nyt kølerum og narkorum. Byggeriet er
allerede så langt, at bygningerne kan
tages i brug i august 2015.

Både nationalt og internationalt er vi
i fuld gang med aktiviteter, der direkte eller indirekte er til gavn for jer på
de danske apoteker.

Sporbarhed

Compliance
kan ikke
gradbøjes
af Marianne Timm, Administrerende direktør

”Der skulle ligge noget til mig”? Spørgsmålet formuleres
høfligt og forsigtigt. Kunden står på apoteket med sin recept
i den fremstrakte hånd.
Et dansk apotek er et vigtigt fagligt
mødested og en central del af vores
sundhedsvæsen. Men det er mere end
det. På et apotek leveres der ”varme
hænder”, medicinkontrol og rådgivning
i øjenhøjde. Personalet stiller omsorgsfulde spørgsmål og om nødvendigt
også spørgsmål, der er direkte, personlige og til tider befriende indiskrete.
Med andre ord; apotekets sundhedsprodukt er langt mere end en ekspeditionssag af pakninger.
Den kendte hverdagssituation ender
med, at personalet rækker hånden
bagud: Til reolen, skuffen og robotten.
Og igen, igen leveres produktet, varen
og den gode service. Rækker personalet
hånden lidt længere bagud i forsyningslinjen, så er det TMJ, der – med sit indgående kendskab til apotekets hverdag
– er i stand til at give et anerkendende
”High five” til personalet.
TMJ agerer gennem apotekets bagdør
– ude i den store verden.
Vi henter det, apoteket sælger. Og vi
bringer varerne frem, så I har dem på
hylderne, allerede inden kunderne står
med deres spørgsmål foran jer.
Forretningsetik
TMJ har forpligtet sig til fællesskabet i
sundhedsvæsenet. Det kommer meget
konkret til udtryk ved vores forretningsetik. Man vil altid finde TMJ i fuld
reflekteret ”compliance”. Der er ingen
gråzoner hos TMJ – ingen gradbøjning
af forretningsaftaler mv. Vi hylder
princippet om ”at sige, hvad vi gør og
gøre, hvad vi siger” og dertil tilbyde
forretningsaftaler, der er transparente.
Mit eget slogan: ”Cause over money”
er den etiske klangbund, vi er drevet af.
Det tilkommer én at være en del af det

fællesskab, man bidrager til. På denne
front kan man kun være i konkurrence
med sig selv.
Forretningsstrategi
Det kan ikke overraske, at en kommerciel virksomhed skal tjene penge. Vi
deler dette grundvilkår med alle landets
apotekere. Men det vil måske overraske
nogen, at TMJ kun konkurrerer med
sig selv. Jeg tænker nogle gange på
den historie om pizzeriaet med skiltet
i vinduet, hvor der står: ”Byens bedste
pizza”. I den samme gade åbner et nyt
pizzeria, og i vinduet står der på et skilt:
”Gadens bedste pizza”. Den slåskamp
går vi udenom - vi har næsen i vores
eget spor. Vi sammenligner ikke, vi
benchmarker ikke. Vi lader andre om at

Vi sammenligner ikke,
vi benchmarker ikke.
Vi lader andre om at være
»copycat«, hvis de har
lyst til det.
være ”copycat”, hvis de har lyst til det.
Vi ved, at det innovative arbejde i vores
internationale organisation for længst
har bragt os fra ”Benchmark” til ”Futuremark”, og vi er stolte af det.
TMJs forretningsstrategi er spændt ud
mellem vores hardcore bidrag til vores
kunders forretning og så alt det, der
ligger i vores eget ”maskinrum”. Vi er
en teknologivirksomhed, der udover
ambitionerne om egen vækst også har
den knowhow og de ressourcer, der
kan bidrage til apotekets vækst.
Forretningsstrategi?
– Lav den bedste pizza!

Brugerpanel
inspirerer
TMJ
TMJ har oprettet et brugerpanel, hvor
deltagerne får lejlighed til at komme
helt tæt på udviklingen i TMJ på et
praktisk niveau. Vi etablerer en gruppe
i henholdsvis øst og vest bestående af
apotekspersonale fra hele landet, som
i hverdagen er ansvarlige for logistik og
kampagner på apotekerne.
Brugerpanelet vil helt generelt have
fokus på udveksling af erfaringer og
ideer ud fra brugernes behov – og
mere konkret vil deltagerne skulle kigge
på TMJs nye Kundeportal og mobile
værktøjer. Målet er, at alle parter bliver
klogere på, hvilke løsninger, der vil give
mest værdi ude på apotekerne i form af
sparet tid og tjente penge.
Vi har igennem flere år haft stor glæde
af vores Udviklingsråd, som har givet
meget værdifuldt input i forhold til
strategi og udvikling, og vi er sikre på,
at det nye Brugerpanel vil være et rigtig
godt supplement til Udviklingsrådet.

EPOD betyder
Electronic Proof
of Delivery
E
 POD sikrer, at varerne leveres
som ønsket.
E
 POD indebærer, at kasserne
med lægemidler scannes ved
klargøring hos TMJ og ved
levering til kunden.
 i forventer, at EPOD-løsninV
gen rulles ud på alle apoteker
henover sommeren.

Korrekte
leverancer

Kvalitet

TMJ EPOD
sikrer forsyningskæden
Mens Danmark sover, sørger TMJs nyeste værktøj EPOD
for at kvalitetssikre leverancerne til landets apoteker.

Varerne til apoteket bliver plukket på
lageret, og den enkelte kasse bliver
gjort klar til levering.

Status for turene og kasserne
bliver løbende opdateret i TMJ EPOD.

Når alle kasserne er klar, bliver de
kasser, der skal med på den pågældende rute, scannet.

Når chaufføren afleverer varerne
til apoteket, bliver samtlige kasser
scannet.

Hvis en kasse, der ikke hører til
ruten, scannes, vil TMJ EPOD gøre
opmærksom på det.

Hvis chaufføren prøver at aflevere
kassen et forkert sted, vil TMJ EPOD
gøre opmærksom på det.

TMJ er derfor på forkant i tilfælde af
afvigelser, da TMJ EPOD kan klarlægge
den enkelte vares fysiske færden.

»Vi har kun monopolet,
så længe vi kan levere«
APOTEKER, BENT HALLING-SØRENSEN,
APOTEKET ROSEN I KØBENHAVN:

Hvad betyder
leveringssikkerhed for dig?
Jeg går meget op i høj leverance. Jeg
plejer at sige, at man godt kan have
fire apoteker i byen, men hvis ingen af
dem kan levere, så er det ligegyldigt,
at der er fire. For befolkningen er det
leveringsikkerheden, der er interessant
og ikke så meget, hvor mange apoteker,
der er på hvert gadehjørne.
Leveringssikkerhed er rigtig vigtig
for mig. Der skal helst ikke være ret
mange, der går forgæves ind på
Apoteket Rosen.

Tænker du, at behovet har
ændret sig med den seneste
modernisering?
Moderniseringen af apoteksvæsenet
har sat yderligere fokus på det behov,
vi hele tiden har haft. Både apotekerne,
grossisterne og IT-leverandørerne skal
have et skarpt øje på leveringssikkerheden. Især for grossisterne vil det være et
enormt konkurrenceparameter at være
den, der bedst forstår at lave et setup,
som sikrer apotekerne leverancerne.

Vi skal ikke spilde folks tid, og hvis
noget er i taksten, så skal vi have
varen. Hvis vi ikke har det, så finder
folk andre aktører. Vi har kun
monopolet, så længe vi kan levere.
Hvad betyder det for dig, at TMJ
EPOD giver dig endnu større
sikkerhed for korrekte leverancer?
Det viser helt klart, at I er på forkant
med udviklingen. Det er medvirkende
til, at jeg på apoteket kan bruge mere
tid på kunden. Det er jo genialt.

Vidste du, at:

Vi skaber dit
sikkerhedsnet
På europæisk plan har vi de senere år oplevet en stigning i antallet af
forfalskede lægemidler. Både internationalt og nationalt arbejdes der på
højtryk på at skabe et fintmasket sikkerhedsnet omkring forbrugerne
– og TMJ sidder med ved udviklingsbordene.
Inden for de kommende år vil den
europæiske lægemiddelsikkerhed være
markant øget. Det handler om sikkerhed både på øverste, internationale
plan og helt ned til måden, hvorpå vi
i hverdagen leverer sikre lægemidler
ud til den danske forbruger. Hos TMJ
arbejder vi for, at al ny teknik skal
kunne integreres i de kendte danske
forsyningskæder.

Internationalt
På europæisk plan ønsker man at
indføre systemer, der gør det muligt at
fastslå lægemidlers identitet, historie
og oprindelse i endnu højere grad, end
det er tilfældet i dag. Vi deltager bl.a. i
en arbejdsgruppe, der udvikler EMS-systemet, et harmoniseret fælleseuropæisk lægemiddelgodkendelsessystem,

der bruger 2D stregkode. TMJs IT-platform er allerede nu gearet til at understøtte de krav, der forventes at
komme.

LIFs E-verifikation
Nationalt indgår TMJ aktivt i LIFs
arbejdsgrupper, hvor vi sammen med
andre af markedets parter definerer de
kommende krav til verificering af lægemidler gennem leveringskæden – den
såkaldte E-verifikation.

Gamle kendinge i nye klæder

TMJ har batchstyring – det
betyder, at der er fuld sporbarhed på både indgående
og udgående leverancer.
Batchstyring anvendes bl.a.
ved håndtering af tilbagekaldelser.
I 2014 har TMJ håndteret 98 tilbagekaldelser og 17 potentielle
tilbagekaldelser på vegne
af leverandører.
På samme måde bruger vi
batchnummeret som et ”værn”,
når der kommer advarsler om
forfalskede lægemidler fra
nationale eller internationale
sundhedsmyndigheder. Via
batchnummeret kan vi spore
de relevante lægemidler og
sikre, at produkterne ikke kan
modtages hos TMJ.
TMJ anvender ligeledes batchstyring ved enhver mistanke til
et produkt og undersøger i samarbejde med producenten det
pågældende produkt.

Når alt kommer til alt, så handler det
fortsat om de gode gamle kendinge
– batchnumre, udløbsdatoer og serienumre. Det er begreber, der har haft
vores fokus i mange år, og det nye
består derfor alene i, at vi nu vælger at
bringe vores viden i spil og deltage
aktivt både nationalt og internationalt.
Det er en vigtig opgave og et medansvar
for patientsikkerheden, vi gerne tager

på os: Til gavn for vores medspillere på
markedet – og til gavn for alle de mange
forbrugere, der ønsker et fintmasket
sikkerhedsnet, de kan stole på.
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apoteker, sygehusapoteker og medicinalproducenter i
Danmark.
TMJ A/S er samtidig en del af Europas største medicinaldistributør, Celesiogruppen, der er repræsenteret i 14
lande med 38.000 medarbejdere og 160 mia. kr. i
omsætning.
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