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Konkurrencefordel. 
Blodtryksmålingen 

på Korsør Apotek skal 
bidrage til, at apoteket 

skiller sig ud i forhold 
til konkurrenterne, 

fortæller apotekeren.

Lige nu afprøver flere apoteker landet over et 

støtteværktøj, der skal hjælpe til at få sundheds

ydelserne ud over skranken. I Korsør arbejder 

man strategisk på at tilbyde blodtryksmåling. De 

første erfaringer er positive. 

Tekst: Trine Ganer 

Foto: Magnus Klitten

orsør Apotek ligner sig selv, som det lig-
ger der på hjørnet i et klassisk hvidkal-
ket hus med store vinduer ud mod gå-
gaden. Og ved første øjekast vil ingen 
sikkert lægge mærke til, at apoteket er i 

gang med at flytte sig. Ikke i fysisk forstand, men strate-
gisk. Når man kigger nærmere efter, afslører skiltet på for-
tovet udenfor dog, at her er noget nyt på færde. ”Få målt 
dit blodtryk på apoteket” og ”Kender du dit blodtryk?” står 
der, og indenfor i kunderummet står et bord med blod-
tryksmåler og informationsmaterialer.

Det er de to farmaceuter Rasmus Nyholm og Marie Poul-
sen, der de sidste par måneder har brugt tid på at gøre apo-
teket klar til opgaven. Umiddelbart kan man måske tænke: 
hvor svært kan det være? Men når man tager en beslutning 
om at levere en sundhedsydelse og i arbejdet bruger et 
australsk støtteværktøj, som Pharmakon har bearbejdet, så 
det passer på et dansk apotek, er der mere i det end at lave 
procedurer, manualer og uddanne personale.

Handler om mentalitet

Et grundigt, strategisk forarbejde er afgørende, hvis man vil 
i mål med opgaven. Det siger Charlotte Rossing, der er ud-
viklingschef på Pharmakon, og som har været involveret i 
bearbejdningen af det australske materiale.

”En del af processen går ud på, at man skal reflektere 
over, hvilken type apotek man er. Det handler om mentali-
tet. Hvis du for eksempel er et klassisk apotek (se boks på 

Strategisk fokus på sundhedsydelser:

Blodtryksmåling 
på Korsør Apotek

Blodtryksmåling  
på Korsør Apotek

YDELSEN: Består af en blodtryksmåling og efterføl
gende rådgivningssamtale.

MÅLGRUPPE: Målgruppen er kunder, der tager blod
trykssænkende medicin og andre.

PERSONALE: De to farmaceuter foretager målinger 
til at starte med. Der er en plan for, at flere af medar
bejderne skal uddannes.

MÅL: 10 målinger den første måned og 50 målinger 
inden årets udgang.

MATERIALER: Der er udarbejdet en procedure, en 
mappe med læsemateriale og et skema for, hvad med
arbejderne skal igennem for at kunne måle blodtryk. 

MARKEDSFØRING: Apoteket informerer på hjem
meside, Facebook og skaber opmærksomhed på bl.a. 
skilte. Tilbød ydelsen gratis den første dag. 
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Jeg er måske ikke den fagligt stærkeste her på 

stedet. Det er ikke min rolle som apoteker. Men jeg vil 

gerne sætte noget i gang. Vi er i konkurrence med fem 

apoteker i Slagelse. Hvis vi skal have kunderne til at 

komme hos os, er vi nødt til at differentiere os.”

APOTEKER PEDER HARBOE, KORSØR APOTEK
   

”
>

side 11, red.), og du gerne vil levere sundhedsydel-
ser, så skal du arbejde med dit mindset. Værktøjet 
hjælper i den proces,” siger Charlotte Rossing.

Og det er netop de refleksioner, som de har været 
i gang med på Korsør Apotek, fortæller Rasmus Ny-
holm. Efter at have deltaget i en temadag hos Apo-
tekerforeningen om strategisk fokus på sundheds-
ydelser takkede apoteket ja til et forløb, hvor mate-
rialet afprøves i praksis. De har fået hjælp af kreds-
konsulent fra Apotekerforeningen Lena Skov 
Andersen, der indtil videre har holdt to møder med 
farmaceuterne, hvor hun har guidet dem gennem 
den foreløbige proces. 

Indledningsvis fik de talt sig frem til, at Korsør 
Apotek i dag nok kan betegnes som et netværksapo-
tek (jf. boks), da man gennem tiden jævnligt har ar-
bejdet sammen med andre apoteker. Og så har de 
overvejet, hvordan kunderne opfatter dem, fortæl-
ler Rasmus Nyholm.

”Det har været spændende at prøve at kigge på os 
selv med kundernes øjne. Hvordan ser de os? Vi vil 
gerne være lægemiddeleksperter, vi er hjælpsomme 
og giver os tid til kunderne. Der er en tillid, som vi 
kan udnytte – noget, som vi kan blive mere bevid-
ste om og bygge videre på og brande os på.” 

Tændt på en ny ydelse

De andre apoteker, der afprøver støtteværktøjet, har 
alle sat fokus på medicinsamtaler, men i Korsør hav-
de de lyst til at prøve noget andet. 

”Vi har været gået lidt død i medicinsamtalerne 
og havde lyst til at prøve noget nyt. Vi ser et stort 
potentiale i blodtryksmåling på apoteket, fordi mål-
gruppen er stor, og målingen er en relativt enkel 
måde at få et fingerpeg på. Det er fagligt interes-
sant,” siger Marie Poulsen.

Indtil videre er det er hende og Rasmus Nyholm, 
der måler blodtryk, men der er lagt en plan for ud-
dannelse af flere kollegaer. Borgere betaler selv for 
ydelsen, der består af en blodtryksmåling og efter-
følgende rådgivningssamtale. For at få sat fokus på 
ydelsen er den gratis den første dag. 

Skal være rentabelt

Og netop det økonomiske aspekt er, ifølge Charlotte 
Rossing, et centralt element i det strategiske arbejde 
med sundhedsydelser. 

”Man kan ikke tilbyde sundhedsydelser på et apo-
tek, hvis det ikke er rentabelt. Det betyder ikke, at 
man skal regne med, at det giver overskud fra dag 
ét. Ligesom al anden udvikling af din forretning ta-
ger det tid. Sundhedsfremmeapoteket ser sin indtje-
ning på en anden måde. Det hjælper værktøjet med 
til,” siger hun.

Apotekeren skal bakke op

Klare og realistiske målsætninger er et andet vigtigt 
element i arbejdet. Og så skal man følge op. Værk-
tøjet hjælper i gang, men det kræver fortsat arbejde 
– og så er det afgørende, at apotekeren bakker op, 
understreger Charlotte Rossing.

”Man kan godt uddelegere opgaven til medarbej-
derne, men apotekeren skal bakke op og vise inter-
esse, hvis man skal lykkes på den lange bane. Man 
kan ikke blive et sundhedsfremmeapotek, hvis apo-
tekeren ikke involverer sig,” siger hun.

Det er apotekeren i Korsør, Peder Harboe, bevidst 
om.

”Jeg er måske ikke den fagligt stærkeste her på ste-
det. Det er ikke min rolle som apoteker. Men jeg vil 
gerne sætte noget i gang. Vi er i konkurrence med 
fem apoteker i Slagelse. Hvis vi skal have kunderne 



FARMACI 07 | AUGUST 2019 | SUNDHEDSYDELSER 10

Vil du også i gang?
Materialet til strategisk fokus på sundhedsydelser lig
ger på medlemsnettet. Kontakt evt. din kredskonsu
lent, hvis du vil have hjælp til at komme i gang.

til at komme hos os, er vi nødt til at differentiere 
os,” siger Peder Harboe.

Tiltrække gode medarbejdere

For ham handler satsningen på sundhedsydelser og-
så om at kunne tiltrække gode medarbejdere.

”Det skal være interessant at være her. De færreste 
har uddannet sig til farmaceut alene for at stå i 
skranken og diskutere prisen på p-piller,” siger han.

Og det er da også noget, som de to farmaceuter 
lægger vægt på. 

”Jeg synes, at det er lærerigt og sjovt at arbejde på 
den her måde. Det har givet noget motivation in-
ternt. Og det handler ikke bare om blodtryksmå-
ling. Det er en tankegang, som vi kan overføre på 
andre sundhedsydelser også. For eksempel rygeaf-
vænning, som vi allerede tilbyder, og også i forhold 
til at få mere fokus på medicinsamtalerne. Nu ved 
vi, hvad vi skal i gennem,” siger Rasmus Nyholm.

Lige nu er farmaceuternes opmærksomhed dog på 
at komme i mål med blodtryksmålingen. Den første 
dag gik det godt. Her tog ti kunder imod det gratis 

tilbud. De ved godt, at det bliver sværere, når der 
skal betales for det. Målet er 50 betalende kunder 
inden årets udgang.

”Vi ved godt, at det ikke bliver nemt. Vi skal have 
folk til at betale for noget, de kan få gratis hos læ-
gen. Hos os kan de til gengæld komme lige ind fra 
gaden og få det gjort. Vi skal have gjort folk op-
mærksomme på muligheden og så gøre os nogle er-
faringer med, hvordan vi visiterer til ydelsen,” siger 
Marie Poulsen.

I begyndelsen af næste år besøger Farmaci Korsør 
Apotek igen for at høre, hvordan det er gået med blod-
tryksmålingen og det strategiske forløb. n

Medarbejdermotivation. Når med
arbejderne måler blodtryk, bruger de 
deres faglighed på en anden måde end 
i skranken. Og det skaber motivation.
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Som en indledende del af forløbet skal man finde ud af, hvilken 
slags apotek man er i dag, og hvor man i givet fald gerne vil flytte 
sig hen. Udfordringerne med at implementere sundhedsydelser 
varierer afhængig af kategori.

•  Klassisk apotek 

Det klassiske apotek er afhængigt af traditionelle produkter 
og ydelser og er hovedsageligt drevet af at distribuere 
lægemidler. Ledelsen ønsker som udgangspunkt at bevare 
status quo, og man er ikke umiddelbart indstillet på at bruge 
ekstra ressourcer på at implementere sundhedsydelser, 
ligesom man ikke ønsker samarbejde med kommunen.

•  Detailhandelsapoteket 

Detailhandelsapoteket er primært drevet af detailsalg og er 
først og fremmest motiveret af, om en sundhedsydelse er 
umiddelbart lønsom. Tager man en sundhedsydelse ind, som 
ikke er lovpligtig, vil man lægge vægt på at profilere sig på det 
og signalere, at man er ”med på beatet”. 

•  Netværksapoteket 

Netværksapoteket arbejder sammen i et netværk med 
andre apoteker lokalt. Man ser levering af ikke-lovpligtige 
sundhedsydelser som noget helt naturligt, og man ser sig 
selv som en del af sundhedssektoren sammen med de andre 
apoteker, man samarbejder med. Man har fokus på faglig 
rådgivning og sikrer, at medarbejdere er fagligt opdaterede. 
Man er selv opsøgende i forhold til samarbejder med 
kommunen, og man ”løfter i flok”.

•  Sundhedsfremmeapoteket 

Sundhedsfremmeapoteket bruger et sundhedsprofessionelt 
image til at differentiere sin forretning, og den fremtidige 
levedygtighed er tæt knyttet til levering af sundhedsydelser. 
Apotekets ledelse motiverer og er selv med i front i forhold 
til levering af sundhedsydelser. Man hjælper gerne andre 
apoteker, men ser det ikke som en primær opgave. 

Hvor klar er dit apotek til at levere sundhedsydelser?

B I O F R E E Z E®  E F F E K T I V  S M E R T E L I N D R I N G

Koldterapi til lindring 
af fysiske smerter

CE-mærket Medical Device
¬ Ømme muskler
¬ Overbelastede 
   muskler
¬ Ondt i ryggen
¬  Ledsmerter
¬ Smerter i benene
¬ Forstrækninger 
¬ Forstuvninger
¬ Sportsskader

T: 8654 0058
info@yourcare.dk
yourcare.dk
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Kilde: Materiale til strategisk beslutning om levering af sundhedsydelser, 

produceret af Pharmakon for Danmarks Apotekerforening, januar 2019.
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