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Pharmakon og fem apoteker samarbejder i 

øjeblikket om et projekt, hvor pårørende, 

som håndterer medicin, bliver undervist af 

apotekspersonalet. Målet er at øge medicin-

sikkerheden, skabe tryghed og bringe 

apotekernes faglighed mere i spil.

Af Lotte Edberg Loveless

At varetage håndteringen af en syg ægtefælles 
eller forælders medicin er en kompleks opga

ve. Oveni den store belastning ved at passe et sygt 
familiemedlem, skal den pårørende blandt andet 
også overskue håndtering af mange forskellige typer 
medicin. Hvad gør man for eksempel, hvis ens 
mand skal have medicin klokken to, men er faldet i 
søvn og også har brug for hvile? 

Mange pårørende har allerede et tæt forhold til 
det lokale apotek, og et aktuelt udviklings og forsk
ningsprojekt udført af Pharmakon for Apotekerfor
eningen undersøger, om apoteket kan støtte de på
rørende endnu bedre. Projektet er målrettet pårø
rende til borgere, som er over 65 år og får fem eller 
flere lægemidler. Målet er at udvikle og afprøve et 
undervisningsmateriale, der skal ruste de pårørende 
til at tackle opgaven og øge medicinsikkerheden. 
Materialet er udviklet ud fra fokusgruppeinterviews 
og workshops med pårørende og apotekspersonale, 

og det bliver lige nu afprøvet på fem apoteker. 
”Er du pårørende til en patient, som for eksempel  

er ramt af både hjertesygdom og demens, er der rig
tig meget at holde styr på,” siger projektleder Gitte 
Reventlov Husted fra Pharmakon. 

”Personalet møder de pårørende, hver gang de 
henter medicin, og ser også, når de bliver slidte. 
Apoteket har mulighed for at styrke medicinsikker
heden og gøre en forskel ved at give dem kompe
tencer til at håndtere medicinen.”

Brugerbaseret forløb

Omdrejningspunktet for projektet er brugernes be
hov. 

”Udover konkret viden om medicinen har de på
rørende i de indledende fokusgrupper efterspurgt at 
møde andre i samme situation, så de kunne dele er
faringer og opleve, at de ikke var alene,” fortæller 
Gitte Reventlov Husted.

Herudover ville de pårørende gerne have vejled
ning i de komplicerede tilskudsregler, og de undre
de sig over, hvorfor indlægssedler skal være så van
skelige at læse. De havde også svært ved at holde re
de på kopimedicinen. Nogle oplevede, at deres æg
tefælle ikke ville tage tabletter, fordi de hed noget 
andet eller så anderledes ud. Endelig ville de gerne 
vide mere om lokale tilbud som støttegrupper, pa
tientforeninger og muligheder for aflastning.

”Da vi efterfølgende havde fokusgruppeinterview 

Nyt projekt på apoteket skal ruste 
pårørende i medicinhåndtering

Det er en fast del af betjeningen, at vi afklarer 

tvivlsspørgsmål og forsøger at klæde kunderne på til at 

bruge medicinen rigtigt. Undervisningen er bare en 

anden ramme, hvor der er mulighed for at gå mere i 

dybden og knytte nogle mennesker sammen.” 

”

Jacob Grønne, apoteker Vojens Apotek 
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med apotekspersonalet, var det interessant nok de 
samme problemstillinger, de fremhævede  bare 
med andre ord,” fortæller projektlederen.

Stor interesse

Resultaterne af fokusgruppeinterviewene blev præ
senteret på en fælles workshop, hvor pårørende og 
apotekspersonale var med til at bestemme indhol
det af undervisningen, og hvordan det skal formid
les. Rammen er blevet et forløb på fire mødegange a 
to timer, som tager udgangspunkt i de centrale pro
blemstillinger, men tilpasses den enkelte deltager
gruppe. 

Pharmakon oplevede stor interesse, da der skulle 
rekrutteres apoteker til afprøvningen af undervis
ningsmaterialet. Afprøvningsfasen blev skudt i gang 
med et fælles møde for de fem udvalgte apoteker. 
Herefter har apotekerne selv stået for rekruttering af 
pårørende.

Under afprøvningen varetages undervisningen af 
en fast farmaceut og farmakonom fra det enkelte 
apotek.

”Det giver kontinuitet. Underviserne kender de 
pårørendes historier, og der opstår en fortrolig relati
on. Da vi afviklede workshopperne i projektets ind

ledende fase, var et tilbagevendende spørgsmål fra 
de pårørende, hvorfor man ikke kan få en kontakt
person på apoteket som mange andre steder i sund
hedssystemet,” fortæller Gitte Reventlov Husted.

Alle har rekrutteret

Vojens Apotek er et af de apoteker, der meldte sig til 
at afprøve undervisningen og blev valgt.

”Vi har i forvejen fokus på udvikling, og projektet 
er en oplagt mulighed for os. Fordi Pharmakon står 
for projektet, har vi ikke selv skullet drive det fra 
start til slut, men bare koblet os på,” siger apoteker 
Jacob Grønne fra Vojens Apotek.

For ham ligger undervisningen i direkte forlæn
gelse af apotekets daglige praksis.

”Det er en fast del af betjeningen, at vi afklarer 
tvivlsspørgsmål og forsøger at klæde kunderne på til 
at bruge medicinen rigtigt. Undervisningen er bare 
en anden ramme, hvor der er mulighed for at gå 
mere i dybden og knytte nogle mennesker sam
men,” siger Jacob Grønne.

Han har kun fået positive tilbagemeldinger fra si
ne medarbejdere på deltagelsen.

”Selvfølgelig er det primært de to medarbejdere, 
som kører undervisningen, der er tilknyttet projek

Det kan være kompliceret at varetage håndteringen af en syg pårørendes medicin. Heldigvis kan apoteket hjælpe.

>
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tet, men hele personalegruppen er nysgerrig. Alle 
har også deltaget aktivt i rekrutteringen af pårøren
de ved at spørge relevante kunder, om de ville være 
med,” fortæller apotekeren.

Overblik og tryghed

Apoteket låner lokaler hos sundhedscentret ved si
den af til undervisningen. Samarbejdet udbreder 
projektet lokalt og giver ro og neutrale rammer.

”Vi har en stor viden at dele ud af, og det er en 
del af vores samfundsansvar at stå til rådighed for 
kunderne. Vi vil gerne hjælpe de pårørende til at få 
større overblik. Tiltag som undervisningen kan des
uden være med til at fastholde kunder og give os 
anderledes refleksioner over vores daglige praksis,” 
siger Jacob Grønne, som også ser andre perspektiver 
i udviklingsprojektet.

”Kan vi geare den ekspertise, vi ligger inde med, 
til salgbare ydelser som undervisning af pårørende, 
ligger der et potentiale i forhold til at udbyde ander
ledes produkter. For eksempel til kommuner og pa
tientforeninger. Ikke bare til gavn for apoteket, men 
også til gavn for borgerne og samfundet som sådan, 
fordi ydelsen kan være med til at forebygge og ska
be tryghed,” siger Jacob Grønne.

Evaluering i foråret

I første omgang afprøver de fem apoteker, om det 
kan lade sig gøre at levere den slags undervisning i 
apoteksregi og derved styrke de pårørende til at 
magte opgaven. Projektlederen fra Pharmakon hå
ber, at forløbet efter afprøvning og evaluering vil 
blive implementeret i en eller anden form.

”Apoteket er med sin faglighed og store berørings
flade et naturligt bindeled. Vi så, hvor meget de på
rørende, der deltog i den indledende fase af projek
tet, fik ud af det. De oplevede, at der blev skabt et 
rum, hvor de kunne få svar på alle deres spørgsmål 
om medicinen, og hvor de havde mulighed for at 
udveksle erfaringer med andre pårørende,” siger 
Gitte Husted Reventlov.

Resultaterne af projektet ligger klar i foråret. n

Projekt-apoteker

Undervisningsmaterialet afprøves i øjeblikket på ét 
apotek i hver af landets regioner. De fem deltagende 
apoteker er: Vojens Apotek, Brønderslev Apotek, Ski
ve Svane Apotek, Skælskør Apotek og København 
Sønderbro Apotek.
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