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Sæt strategisk fokus 
på sundhedsydelserne

TEMADAG:

Der var inspiration til, hvordan man for-

ankrer sundhedsydelserne på apoteket, på 

kredskonsulenternes temadag i begyndel-

sen af februar.

Af Trine Ganer

De fleste ved det godt: Sundhedsydelserne er 
vejen frem, når apotekerne skal styrke positi-

onen som en aktør i det nære sundhedsvæsen. 
Mange oplever dog, at de gode intentioner risikerer 
at drukne i en travl hverdag. Det er der heldigvis 
råd for, lød budskabet på den temadag, som kreds-
konsulenterne i Danmarks Apotekerforening gen-
nemførte i henholdsvis Aarhus og København i be-
gyndelsen af februar. 

Ca. 50 apotekere og ledende medarbejdere fordelt 
på 41 apoteker blev på temadagen introduceret til 
et strategisk værktøj, der kan støtte indførelsen af 
sundhedsydelser og ikke mindst fastholde indsatsen 
på den lange bane.

Det nye værktøj, der er udviklet på baggrund af 
australsk forskning og efterfølgende bearbejdet af 
Pharmakon, indeholder fem temaer, som man skal 
igennem:

• Apotekets omstillingsparathed
• Strategisk retning
• Apotekets image som udbyder af sundhedsydelser
• Personaleledelse
• Netværk og sparringspartnere.

Om formiddagen var der oplæg og øvelser, mens ef-
termiddagen bød på indlæg fra tre apotekere, der 
har arbejdet målrettet med at tilbyde sundhedsydel-
ser. De delte deres erfaringer – både det, der er gået 
godt, og det, der er kuldsejlet undervejs. Oplægshol-
derne var Vinnie Rye Krogh, apoteker på Alberts-
lund Apotek, Anette Mühring, apoteker på Skælskør 
Apotek, og Mogens Palvad, tidligere apoteker på 
Skovlunde Apotek.

Kredskonsulenterne tager efterfølgende fat i delta-
gerne for at hjælpe dem videre i processen.

Gør en helhjertet indsats, eller drop det! Der skal 

være engagement, ellers mærker kunderne det med det 

samme. Gør det synligt, prioriter det! Det må gennemsyre 

virksomheden. Sæt klare mål, følg op.”
Mogens Palvad, tidligere apoteker på Skovlunde Apotek

”
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Er du blevet nysgerrig?

Hele Pharmakons materiale vil senere blive lagt på 
medlemsnettet. Indtil da: Tag kontakt til din kreds-
konsulent, hvis du vil vide mere.

Grundig strategisk planlægning er afgørende, hvis man for alvor vil have gang i sundhedsydelserne 
på apoteket, lød budskabet på kredskonsulenternes temadag om emnet. Her i København.

>
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Hvad er jeres erfaringer 
med at tilbyde 
sundhedsydelser i dag?

Vi tilbyder rygestop, TPI og medi-
cinsamtaler. Medicinsamtalerne 
har ikke været så lette at få gang i. 

Det er en anden opgave end almindelig ekspediti-
on. Det kræver, at man tør tage fat i kunden på en 
anden måde, end vi er vant til. Min generation har 
jo lært at lave salve og tabletter! Heldigvis har jeg 
medarbejdere, som synes, det er spændende at tage 
udfordringen op. Det hjælper på det. Selv har jeg 
valgt ikke at gennemføre samtaler og TPI, simpelt-
hen fordi jeg synes, at jeg er lidt ”rusten” med hen-
syn til det faglige; jeg har jo også ansvaret for den 
administrative del på apoteket. 

 

Hvad er din motivation for at gøre det?

Vi skal jo holde liv i Korsør. Vi er nødt til at gøre 
noget for at være med på noderne. Der er kommet 
tre nye apoteker oppe i Slagelse, som mange af mi-
ne kunder kan fristes til at handle i. Og så er der 
nethandel. Vi må udvikle os, hvis vi skal være 
spændende for kunderne.
 
Hvad var dagens vigtigste erkendelse?

Vi var lidt overraskende over, hvor få deltagere der 
var. Prioriterer man ikke sundhedsydelserne rundt 
omkring? Og så fik jeg den idé, at jeg vil lave en me-
nutavle, hvor borgerne kan se, hvilke sundheds-
ydelser vi tilbyder i dag – fx rygeafvænning – af-
hængigt af, om der er en på arbejde, som kan klare 
den opgave. Det er vigtigt, at man gør opmærksom 
på de muligheder, der er, så kunderne måske selv 
spørger til det.
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Hvad er jeres erfaringer 
med at tilbyde 
sundhedsydelser i dag?

At det kræver en indsats at få det 
ud over rampen. Da TPI blev ind-
ført i sin tid, skulle det også lige 

implementeres. I dag kører det bare. Nu står vi det 
samme sted med medicinsamtalerne og complian-
cesamtalerne. Der er nok brug for, at vi går mere 
metodisk til værks. 

Hvad vil I gøre?

Vi har ikke været så aktive på markedsføringssiden, 
og her vil vi gerne blive bedre. Det er vigtigt, at bru-

gerne bliver gjort opmærksom på, at muligheden er 
der. 

Hvad er jeres motivation?

Vi skal som apotek være en del af det nære sund-
hedsvæsen. Derfor er det vigtigt. 

Hvad var dagens vigtigste erkendelse?

Vi blev bekræftet i, at vi faktisk er ret godt med. Vi 
har redskaberne og kompetencerne. Og nu har vi li-
ge fået en tiltrængt saltvandsindsprøjtning og noget 
gåpåmod og energi til at hive medicinsamtalerne 
ind i strategien i 2019.

Peder Harboe, apoteker, Korsør Apotek

Hanne Høje Jacobsen, souschef, Nærum Apotek

Hvad tog I med hjem?
TEMADAG OM SUNDHEDSYDELSER:

Farmaci talte med fire deltagere på temadagen i København om udfordringer 

og muligheder i forhold til udbud af sundhedsydelser på apoteket.
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Hvad er jeres erfaringer 
med sundhedsydelserne i 
dag?

TPI og dosisdipensering går jo helt 
af sig selv. Vi bøvler stadig lidt med 
compliancesamtalerne. De ryger let 

i glemmebogen. Vi mangler lidt træning i at huske 
at give dem videre. Visitation er jo helt klart nøglen 
til, at det lykkes. Det er noget med at finde en god 
måde at gøre det på.

Hvad er jeres motivation for 
at sætte fokus på sundhedsydelserne?

Vi vil gerne følge med landsgennemsnittet, og der 

må vi erkende, at vi har noget, vi skal have indhen-
tet. Men så handler det også mere overordnet om, 
at vi skal være med til at styrke apotekets rolle i 
samfundet. Det fik vi reflekteret over på temadagen.

Hvad var dagens vigtigste erkendelse?

Vi blev opmærksomme på, at det kan være en god 
idé at kigge rundt i lokalsamfundet. Det kan fx væ-
re, at der sker noget på det lokale plejehjem, hvor 
man kan foreslå, at man kommer og snakker en ti-
me. Man får ikke noget for det nu og her, men det 
er vigtigt med relationsopbygningen. Det kan betale 
sig at ofre den time. Der ser jeg helt klart nogle mu-
ligheder.

Hvad er jeres erfaringer 
med at udbyde 
sundhedsydelser?

Det går rimelig godt med både 
TPI’erne og medicinsamtalerne. 
Compliancesamtalerne er sværere. 

Det er ikke altid, at villigheden er der hos folk. De 
ser måske ikke selv problemet, og mange har jo 
travlt. Det er ikke sikkert, at de har tid nu og her.

Hvorfor vil du gerne sælge 
flere sundhedsydelser?

Vi skal være med til at placere apoteket som en del 

af sundhedssektoren, og her er sundhedsydelserne 
jo vigtige. Som sektor er vi i konstant udvikling, og 
jeg tror, at det vigtigt, at vi får distancereret os fra 
Matas og Normal etc. Og i forhold til nethandlen 
skal vi være dem, som folk kan komme til og få råd-
givning. 

Hvad var dagens vigtigste erkendelse?

Jeg blev opmærksom på, at farmakonomerne i høje-
re grad skal i gang med at bruge VBA-spørgemeto-
den (Very Brief Advice, red.) frem for væg-til-væg-
rådgivning. På den måde tror jeg, at vi får rekrutte-
ret flere borgere til compliancesamtalerne. 

Lene Rasmussen, farmaceut, Apoteket Trianglen i København

Asger Rosenkilde, apoteker, Vanløse Apotek
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