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Mange apoteker oplever, at man skal 

tænke nyt for at implementere medicin-

samtaler i en travl hverdag. Visuelle mål, 

videndeling på tværs af apoteker og video-

samtaler er eksempler på, hvordan man 

kan gøre det.

Af Louise Dissing Schiøtt 

De fleste apotekere er enige om, at sundheds-
ydelser som medicinsamtaler er, og skal være, 

en del af apotekernes hverdag. Samtidig har mange 
svært ved at knække koden til hvordan. Men det er 
værd at gøre en indsats for at få det til at lykkes, 
mener formand for Apotekerforeningen Anne 
Kahns. 

”Det er vigtigt, at sundhedsydelser som medicin-
samtaler er tilgængelige på alle apoteker. Det er apo-
tekernes mulighed for at blive en endnu mere inte-
greret del af sundhedsvæsnet. Og den skal vi alle 
sammen gribe,” siger hun. 

Formanden anerkender dog også, at der ikke er 
nogen lette løsninger, når man skal implementere 
en ny ydelse. Derfor skal alle apoteker tænke ud af 
boksen, for at medicinsamtalerne kan blive en vel-
fungerende del af deres hverdag. 

Fra 46 til 277 medicinsamtaler

Det har de gjort på Nykøbing F. Svane Apotek, hvor 
de sidste år satte fokus på medicinsamtalerne til nye 
kronikere. Målet var at øge antallet af medicinsam-

taler, og det lykkedes i dén grad: I 2017 gennemfør-
te apoteket i alt 46 medicinsamtaler. I perioden sep-
tember-december 2018 nåede antallet helt op på 
277. Det fortalte farmaceut og souschef Louise 
Munk på Apoteksfarmaceutkongressen i januar. 

Apoteket havde tidligere ved flere lejligheder for-
søgt at øge antallet af medicinsamtaler med forskel-
lige tiltag uden den store fremgang til følge. Gen-
nembruddet kom på et personalemøde, hvor perso-
nalet sammen med ledelsen satte en række mål for 
antallet af medicinsamtaler på deres apotek det 
kommende år. Og så satte ledelsen tydeligt ord på, 
at medicinsamtalerne skal vægtes højt i det daglige 
arbejde.

”Det var vigtigt for personalet at forstå, at medi-
cinsamtalerne har høj prioritet. Vi skal ikke bekym-
re os om, hvorvidt vi har tid til medicinsamtalerne 
mellem alle opgaverne i det daglige – for medicin-
samtaler er en af de daglige opgaver, en vigtig en, 
endda. Det er vigtigt, at vi er fleksible over for bor-
gerne: Hvis de har tid, så har vi også tid,” siger Beti-
na Kjær Hansen, apoteker på Nykøbing F. Svane 
Apotek.  

Et andet tiltag på apoteket var at udarbejde en 
”gameplan”. Den visualiserer på en tavle de forskel-
lige mål, delmål, forhindringer og deadlines et år 
frem, så de er synlige for alle medarbejdere. Det var 
med til at gøre projektet mere konkret, fortæller 
apotekeren. 

”Vi satte delmål for hver 100 gennemførte samta-
le. Helt konkret var målet to samtaler om dagen. På 
den måde kunne vi hurtigt regne ud, hvilken uge vi 

Tænk medicinsamtaler ud  af boksen

Jeg kunne se på benchmark-tallene, at de lå nummer et 

på Kastrup Apotek. Derfor tog jeg kontakt til apotekeren der, 

Mikkel R. Jørgensen, og spurgte ham, hvordan de havde 

knækket koden. Så det var takket være netværk og Mikkels 

vilje til at dele ud af sine guldkorn, at vi kom videre.” 
Betina Kjær Hansen, apoteker, Nykøbing F. Svane Apotek
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skulle nå hvert enkelt delmål. Det gjorde det over-
skueligt for alle, når der kom en konkret deadline 
på hvert enkelt delmål.”  

Projektets resultater bliver også visualiseret. Apo-
teket har en seddel hængende tæt på skranken, 
hvor personalet hver dag sætter en streg for hver 
gennemført samtale, så alle kan følge med i, hvor-
dan det går. Hver uge samler de resultaterne på en 
”sky”, som bliver hængt op på døren til personale-
toilettet.

Videndeling satte skub i samtalerne

Inspirationen til, hvordan de kunne øge antallet af 
medicinsamtaler, fandt Betina Kjær Hansen hos en 
apotekerkollega. 

”Jeg kunne se på benchmark-tallene, at de lå 
nummer et på Kastrup Apotek. Derfor tog jeg kon-
takt til apotekeren der, Mikkel R. Jørgensen, og 
spurgte ham, hvordan de havde knækket koden. Så 
det var takket være netværk og Mikkels vilje til at 
dele ud af sine guldkorn, at vi kom videre,” siger 
apotekeren. 

De er dog stadig ikke helt i mål på Nykøbing F. 
Svane Apotek, der endnu ikke har implementeret 
compliancesamtaler i tilstrækkelig grad. Men det er 
noget, der allerede er fokus på, fortæller Betina Kjær 
Hansen. 

”Vi har fået undervisning fra Pharmakon med 
særligt fokus på at visitere til compliancesamtaler. 
Siden har vi på tre uger gennemført syv samtaler – 
inden da havde vi kun gennemført fire nogensinde. 
Så det går i den rigtige retning.” 

Medicinsamtaler via video

På Apoteksfarmaceutkongressen blev der også præ-
senteret et andet bud på, hvordan man kan imple-
mentere medicinsamtaler på nye måder. Det kom 
fra farmaceut Camilla Lynnerup, der som en del af 
sit speciale på SDU har arbejdet med at gøre medi-
cinsamtaler tilgængelige via videokommunikation. 
Camilla Lynnerup er i dag ansat på Kolding Sønder-
bro Apotek, men gennemførte sit specialeprojekt på 
Aarhus Marselisborg Apotek. 

Tænk medicinsamtaler ud  af boksen

>

På Nykøbing F. Svane Apoteket har 
et af midlerne til at øge antallet af 
medicinsamtaler været at visualisere 
resultaterne. 
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Videokommunikation giver mulighed for at tilbyde 
medicinsamtaler også i de apoteksfilialer, hvor der 
ikke er en farmaceut ansat. Med videosamtalerne 
kan man nemlig lade en farmaceut på hovedapote-
ket gennemføre en medicinsamtale med en borger, 
der befinder sig fysisk i en mindre filial. Det er lov-
bestemt, at der skal være minimum en farmaceut 
ansat pr. tre apoteksenheder, hvilket betyder, at op 
mod to ud af tre enheder ikke har mulighed for at 
gennemføre medicinsamtaler, som det ser ud i dag. 
Dermed vil muligheden for medicinsamtaler via vi-
deo udvide muligheden for at tilbyde ydelsen bredt 
betragteligt.

I praksis gennemførtes projektet på Aarhus Marse-
lisborg Apotek, ved at medarbejderen på filialen vi-
siterede relevante borgere til medicinsamtalerne. 
Herefter blev borgeren ført til et særskilt lokale, 
hvor videoudstyret var sat op. Her kunne borgeren 
tale med en farmaceut, der fysisk befandt sig på mo-
derapoteket. 

Camilla Lynnerups undersøgelse viste, at farma-
ceuterne ikke oplevede nogen mærkbar forskel på 
videomedicinsamtalerne og de almindelige medi-
cinsamtaler, hvor borgeren sidder over for dem. 
Tværtimod vurderede farmaceuterne, at samtalen 
blev mere fokuseret, fordi setuppet ikke indbød til 
hyggesnak. Kritikere af metoden mener dog, at net-
op den menneskelige interaktion, der blandt andet 
kommer til udtryk i tilsyneladende irrelevant hyg-
gesnak, er essentiel for medicinsamtalerne. 

Undersøgelsen viste også, at borgerne var glade 
for at kunne få medicinsamtaler også i de mindre fi-
lialer. Apoteket oplever nemlig, at folk som ud-
gangspunkt ikke er villige til at komme igen en an-
den dag – og slet ikke på et andet apotek. Det skal 

foregå med det samme, ellers har det ikke interesse. 
Derudover nævnte flere borgere i undersøgelsen, at 
det ville styrke tilbuddet yderligere, hvis det blev 
udvidet, så man som borger kunne modtage en me-
dicinsamtale hjemme fra sofaen via videokommu-
nikation. 

Find nye løsninger

Initiativerne på Nykøbing F. Svane Apotek og mu-
ligheden for medicinsamtaler via videokommunika-
tion er gode eksempler på, hvordan man kan tænke 
ud af boksen for at øge antallet af medicinsamtaler, 
mener Anne Kahns. Men hun betoner samtidig, at 
det er vigtigt at finde de løsninger, der passer til ens 
eget apotek.

”Begge tiltag rummer interessante vinkler på, 
hvordan man kan implementere medicinsamtaler 
på nye måder. Ingen af de to løsninger vil dog passe 
til alle apoteker, så man kan ikke nødvendigvis ko-
piere deres ideer. Men tankegangen bag kan man 
bestemt lade sig inspirere af. Det er vigtigt at tænke 
nyt, så vi kan komme tættere på sektormålene for 
medicinsamtaler,” mener Anne Kahns. n

Fakta om medicinsamtaler 

•  Der findes to slags medicinsamtaler: en til nye  
kronikere og en compliancesamtale til borgere,  
der har svært ved at efterleve deres medicinering.

•  Medicinsamtaler gennemføres altid af en farma-
ceut på apoteket.

•  Medicinsamtaler til nye kronikere blev indført     
1. januar 2016.

•  Compliancesamtaler blev indført i april 2018.

Det er vigtigt, at sundhedsydelser som medicinsamtaler 

er tilgængelige på alle apoteker. Det er apotekernes

mulighed for at blive en endnu mere integreret del af 

sundhedsvæsnet. Og den skal vi alle sammen gribe.” 

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

”
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