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For to år siden blev apote

ket.dk relanceret til sin 

nuværende form. I dag 

besøger mellem 125.000 og 

135.000 borgere om ugen 

apoteket.dk, når de søger 

viden om sundhedsfaglige 

emner. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Hvis man googler ”p-piller”, 
dukker apoteket.dk op 

som det øverste resultat. En søg-
ning på ”børneorm” viser apote-
ket.dk næstøverst, og ved ”for-
stoppelse” ligger apoteket på en 
tredjeplads. De gode placeringer 
på Google er et af de resultater, 
Apotekerforeningen har opnået 
siden juli 2017, hvor apoteket.dk 
blev relanceret. Her blev alt ind-
hold tilpasset, så det i højere grad 
matcher borgernes sprog. Det be-
tyder både, at hjemmesiden nu er 
lettere at forstå, men også at sø-
gemaskiner som Google rangerer 

indholdet højere, fordi det i høje-
re grad stemmer overens med 
det, brugerne søger på. 

Apoteket.dk fungerer som apo-
tekets forlængede digitale arm, 
hvor borgerne kan få apoteksfag-
lig information og rådgivning, 
uanset hvor og hvornår de har 
brug for det. Hjemmesiden blev 
ved relanceringen mere bruger-
venlig og optimeret til mobile 
enheder til glæde for det flertal af 
borgere, som besøger apoteket.dk 
fra smartphones og tablets.

Stigende besøgstal

Indtil juli 2017 havde apoteket.
dk ca. 120.000-135.000 besøgen-
de om ugen. Omtrent en tredje-
del kom dog fra sidens e-handels-
løsning, hvor man kunne købe 
receptmedicin og andre apoteks-
varer. E-handel er ikke en del af 
den nye hjemmeside, og der ske-
te derfor en forventet nedgang i 
besøgstallet på ca. 30 % efter re-
lanceringen i 2017. 

Siden da er besøgstallet steget 
langsomt, og særligt inden for det seneste halve år har udviklin-

gen taget fart. I dag har siden 
mellem 125.000 og 135.000 bru-
gere om ugen. Og det glæder Le-
ne Lund Hansen, kommunikati-
onsdirektør i Apotekerforening-
en, at man har genvundet de hø-
je besøgstal.

”Vi har arbejdet for at skabe 
trafik på siden, blandt andet via 
søgemaskineoptimering, henvis-
ninger i apotekets sundhedsfagli-
ge kampagner og links på Face-
book. Derudover ændrede Google 
i efteråret 2018 deres algoritmer 

Apoteket.dk fylder 2 år

”Det er vigtigt,  
at borgerne 

naturligt støder på 
apoteket, når de søger 
viden om sundhed, 
sygdom og medicin. 
På den måde er  
apoteket.dk med til at 
understøtte apotekets 
brand som samfund
ets lægemiddeleksper
ter.”
Lene Lund Hansen, 
kommunikationsdirektør 
i Apotekerforeningen
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til at favorisere hjemmesider med 
høj troværdighed, autoritet og 
indhold af høj faglig kvalitet. Det 
skød apoteket.dk højt op i søgere-
sultaterne, og besøgstallene steg 
kraftigt.” 

Lene Lund Hansen håber og 
tror på, at den opadgående kurve 
fortsætter, i takt med at Apoteker-
foreningen fortsat arbejder for at 
skabe trafik på siden, både ved at 
udbygge sitet med opdaterede og 
relevante informationer om me-
dicin, sygdom og sundhed og ved 
at arbejde målrettet med at ran-
gere højt ved googlesøgninger.

Et stærkt fagligt brand

De høje besøgstal og gode place-
ringer i søgemaskineresultater er 
ikke kun til pynt, understreger 
Lene Lund Hansen. Synligheden 
online er vigtig for at fastholde 
apoteket i borgernes bevidsthed 
som en del af det nære og sam-
menhængende sundhedsvæsen. 
Tidligere undersøgelser har vist, 
at befolkningen nærer stor tillid 
til apoteket og forventer rådgiv-
ning af høj faglig kvalitet. Det 
forpligter, mener kommunikati-
onsdirektøren – også online, hvor 
borgerne høj grad søger informa-
tioner om sundhedsfaglige em-
ner.

”Det er vigtigt, at borgerne na-
turligt støder på apoteket, når de 
søger viden om sundhed, sygdom 
og medicin. På den måde er apo-
teket.dk med til at understøtte 
apotekets brand som samfundets 
lægemiddeleksperter,” slutter Le-
ne Lund Hansen. n
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Apoteket.dk indeholder en lang række 
artikler om medicin og sundhed. Derud
over kan borgere få anonym rådgivning 
døgnet rundt af apotekspersonale via 
chatten. Man kan også få et overblik over 
sine recepter på ’Min side’.
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