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Hvidovre Apotek og Hvidovre Hospital har 

forenet kræfterne i et nytænkende samar-

bejde. Målet er at sikre, at der også efter 

udskrivelsen er styr på patienternes medi-

cin.

Af Lotte Edberg Loveless

I september sidste år slog Hvidovre Apotek døre-
ne op for en ny filial placeret i vandrehallen på 

Hvidovre Hospital. Udover at gøre det nemt for pa-
tienterne at købe medicin, når de skal hjem, tilby-
der apoteket medicinsamtaler. Som noget særligt af-
prøver man i øjeblikket også samtaler på et sengeaf-
snit for kardiologiske patienter.

”Både vi og hospitalet mener, at vi kan gøre en 
forskel, når patienterne udskrives, og vi er blevet 
modtaget med åbne arme derude af både ledelse og 
medarbejdere,” fortæller apoteker Henrik Aldershvi-
le fra Hvidovre Apotek.

Patienter udskrives normalt med medicin til kun 
to dage. De skal derfor hurtigt efter hjemkomsten 
på apoteket efter mere, hvilket kan være noget af et 
projekt lige efter en indlæggelse. En anden udfor-
dring kan være, at den praktiserende læge, som ta-
ger over efter hospitalet, endnu ikke har modtaget 
patientens journal.

”Alle har hørt historier om borgere, der har pro-

blemer i forbindelse med udskrivelsen. Vi har som 
fagpersoner en fantastisk mulighed for at sikre, at 
alt bare fungerer, når de kommer hjem,” siger Hen-
rik Aldershvile.

Når en patient på det hjertemedicinske afsnit, 
hvor projektet afprøves, nærmer sig udskrivelse, be-
stiller en af lægerne medicin på apoteket. På recep-
ten anfører lægen samtidig, at patienten skal have 
en samtale, og hvilken medicin der specielt er fokus 
på. Ved udskrivelsen kan patienten på vej hjem kø-
be sin medicin på apoteket i vandrehallen. I stedet 
for bare at gå ud ad døren med præparater til de før-
ste dage, kommer patienten således hjem med hele 
pakker. 

”Målet er at gøre det hele mindre besværligt og 
skabe større tryghed, så borgerne er bedst muligt ru-
stet til at håndtere medicinen,” siger Henrik Alders-
hvile.

Tæt samarbejde

Under projektet har der været et tæt samarbejde 
mellem det private apotek og sygehusapoteket.

”Det giver stor mening at invitere primærsektoren 
inden for på hospitalet og forsøge at opbløde over-
gangen i forbindelse med udskrivelse,” siger farma-
ceut Erik Klitzing Hansen fra sygehusapoteket, som 
sammen med en anden farmaceut er koordinator på 
projektet.

”Medicinsamtalerne på det private apotek peger 
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frem mod det, der venter patienterne derhjemme, 
og i en travl hospitalshverdag med skarpe priorite-
ringer er vi glade for hjælp udefra.”

Det umiddelbare afsæt for samtalerne er håndte-
ring af nystartet medicin ordineret under indlæggel-
sen. Men har personalet under indlæggelsen regi-
streret compliance-problemer, kan samtalen også 
komme ind på medicin, patienten har taget i læn-
gere tid.

”Som indlagt patient kan det være svært at holde 
styr på alle de beskeder, du får undervejs. Der er rig-
tig meget at huske på. Derfor er det godt at få vigti-
ge instruktioner gentaget og uddybet. Patienten kan 
også få information om mulige bivirkninger og om, 

hvad man kan gøre for at minimere dem,” siger Erik 
Klitzing Hansen.

Konkret gennemgang af medicin

Projektet er stadig i sin vorden, men umiddelbart 
ser det ud til, at de patienter, der har været en del af 
afprøvningen, føler sig mere trygge og bedre klædt 
på efter medicinsamtalerne. 

”Jeg har kun hørt positive tilbagemeldinger. En 
patient fremhævede, hvor meget det betød, at sam-
talen om medicinen var så konkret. Patienten kun-
ne se, hvordan tabletter og æsker så ud, fordi farma-
ceuten havde dem med til samtalen,” fortæller Erik 
Klitzing Hansen. >

Hvidovre Apotek har åbnet en filial i Vandrehallen på Hvidovre Hospital. Det giver god mulighed for at rådgive 
patienterne om deres medicin, når de udskrives.
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Medicinsamtalen kan, hvis patienten er frisk nok, 
foregå på apoteket i vandrehallen. Ellers bliver den 
afholdt på sengeafsnittet som en del af udskrivelses-
samtalen med sygeplejersken. 

”Det betyder meget for sygeplejerskerne at kunne 
læne sig op ad farmaceuten. Det er især kærkom-
ment, når man sidder med en patient, der får man-
ge forskellige præparater. Farmaceut og sygeplejer-
ske har hver sin rolle og supplerer hinandens faglig-
heder,” siger Erik Klitzing Hansen.

Stort fagligt udbytte

Hvidovre Apoteks filial på hospitalet har en fast 
normering på en farmakonom og en farmaceut.

”I virkeligheden er behovet lige nu godt det hal-
ve. Men vil vi gennemføre medicinsamtaler, kræver 
det, at der altid er en farmaceut til rådighed. Farma-
ceuterne er også i faglig øjenhøjde med de læger og 
sygeplejersker, vi samarbejder med på sengeafsnit-
tet,” siger Henrik Aldershvile.

”Ud fra et kommercielt synspunkt hænger det her 
og nu ikke sammen at have en filial på hospitalet. 
Men vi er her for at servicere borgerne.”

På det faglige plan er der til gengæld rigeligt at 
hente for apoteket.

”Vi kommer helt tæt på, hvor diagnoserne stilles, 
og bliver inviteret ind i hospitalets faglige fælles-
skab. Samtalerne på hospitalet er en rigtig god ud-
fordring for vores farmaceuter, og patienterne er 
taknemmelige og glade for at blive informeret,” for-
tæller apotekeren. 

På rette vej

At søsætte projektet har været en meget længere 
proces end forventet.

”Vi troede alle – nok lidt naivt – at implementerin-
gen ville være nemmere. Men hospitalet er en kæm-
pestor og tung organisation, og beslutningsgangen 
en helt anden end i den private sektor. Alt er meget 
komplekst. Det tog os to år at få privatapoteket på 
Hvidovre Hospital etableret. På trods af stort enga-
gement og den bedste vilje fra begge parter,” siger 
Henrik Aldershvile.

Selvom der stadig er en del brikker, som skal falde 
på plads – blandt andet med hensyn til adgang til 
FMK – er samarbejdsparterne mere end fortrøst-
ningsfulde.

”Vi arbejder intenst og tror alle, vi er på rette vej. 
Vi er ikke i mål, men bare det, at vi sammen har få-
et rykket på den her store ’elefant’, er en kæmpe be-
drift. Foreløbig har den måske kun flyttet sig en 
centimeter, men når sådan en ’elefant’ først er sat i 
bevægelse, fortsætter den fremad. Jeg er ikke i tvivl 
om, at projektet bliver en succes, men det bliver 
nok først hen mod slutningen af 2020, at vi for al-
vor ser resultater,” spår apotekeren.

Hospitalets farmaceut supplerer:
”Vi prøver tingene af – ser, hvad der fungerer, og 

hvad der har mest værdi for den enkelte patient, sy-
geplejerske, læge og farmaceut,” siger Erik Klitzing 
Hansen.

”Privatapoteket herude er helt sikkert kommet for 
at blive, og jeg håber, vi stille og roligt får bredt me-
dicinsamtalerne ud til hele hospitalet. Udover at gø-
re sektorovergangen mindre, giver det forhåbentlig 
også færre genindlæggelser, fordi vi reducerer 
mængden af medicinske fejl, når patienterne kom-
mer hjem,” siger han. n
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