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Farmakonomerne identificerer lægemiddel

relaterede problemer, bidrager til løsningen 

og sparer kunderne på apoteket for lægebe

søg. Det viser en ny, stor kortlægning af 

farmakonomernes rådgivning på apotek.
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Farmakonomerne på landets apoteker bidrager 
hver dag til at øge medicinsikkerheden. De 

identificerer lægemiddelrelaterede problemer, hjæl-
per med at løse dem og sparer kunderne for lægebe-
søg. Det ved man godt, hvis man har sin daglige 
gang bag skranken på et apotek, men nu er indsat-
sen for første gang dokumenteret i en netop offent-
liggjort rapport udarbejdet af Pharmakon for Dan-
marks Apotekerforening i samarbejde med Farma-
konomforeningen.

Undersøgelsens data er indsamlet på 38 apoteker 
landet over, hvor to farmakonomer på hvert apotek 
i fem dage registrerede alle kundekontakter – det 
blev samlet set til 17.692 af slagsen. Og det er helt 
unikt, at farmakonomernes rådgivningsindsats nu 
er så indgående dokumenteret, fortæller udviklings-
chef og forskningsleder på Pharmakon, Charlotte 
Rossing.

”Det er et meget omfattende datasæt, som tegner 
et klart billede af farmakonomernes indsats, og som 
dokumenterer, at de med deres rådgivning om me-
dicin spiller en vigtig rolle i sundhedsvæsenet,” si-
ger Charlotte Rossing. 

Spotter lægemiddelproblemer

Undersøgelsen viser bl.a., at farmakonomen hos fle-
re end hver 7. kunde spottede et eller flere lægemid-
delrelaterede problemer. For receptkunderne var det 
som oftest problemer med manglende recept eller et 
ikke-tilgængeligt lægemiddel, men også hvad angik 

Ny rapport dokumenterer 
farmakonomernes rådgivning

På 38 danske apoteker har farmakonomer (to på hvert apo
tek) i en periode dokumenteret deres rådgivning. Der blev re
gistreret 17.692 kunder (24.773 ærinder) i perioden. 

Seks ud af ti kunder ønskede og modtog rådgivning. Af dem 
sparede hver fjerde et lægebesøg som følge af farmakono
mernes rådgivning.

17,8 % af receptkunderne fik identificeret et lægemiddel
relateret problem. Hyppigste årsager var manglende recept, 
ikketilgængeligt lægemiddel eller bivirkninger.

12,7 % af håndkøbskunderne fik identificeret et lægemid
delrelateret problem. De to hyppigste problemer var, at pro
duktet ikke var hensigtsmæssigt i forhold til indikationen, og 
at farmakonomen registrerede et alarmsignal, der krævede 
lægehenvisning.

Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark, der doku
menterer effekten af den rådgivning, som farmakonomer la
ver på apotek. 

Undersøgelsen er lavet i samarbejde mellem Danmarks 
Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Pharmakon.

OM UNDERSØGELSEN

bivirkninger og complianceproblemer spottede far-
makonomerne lægemiddelrelaterede problemer. 
70,4 % af kunderne med lægemiddelrelaterede pro-
blemer fik helt eller delvist løst problemerne ved 
farmakonomernes hjælp.

”Rapporten dokumenterer sort på hvidt, at farma-
konomerne hver dag hjælper til at øge medicinsik-
kerheden ude på apotekerne. De er fortropperne, 
den fremskudte post. De bidrager til at løfte en ræk-
ke vigtige opgaver i det nære sundhedsvæsen, som 
vi snakker så meget om,” siger Charlotte Rossing.
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CHARLOTTE ROSSING, 
UDVIKLINGSCHEF  
OG FORSKNINGSLEDER, PHARMAKON 

”
Sparer lægebesøg

Også i forhold til aflastning af lægerne spiller farma-
konomerne en vigtig rolle. Farmakonomerne var 
nemlig årsag til et sparet lægebesøg hos hver fjerde 
af de kunder, der modtog rådgivning. 

”Det, synes jeg, er værd at bemærke i en tid, hvor 
manglen på praktiserende læger er et stort pro-
blem,” siger Charlotte Rossing.

Samtidig viser undersøgelsen, at farmakonomerne 
også var årsag til, at nogle kunder gik hjem fra apo-
teket og kontaktede lægen – eller også kontaktede 
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farmakonomen selv kundens læge. Typisk på grund 
af manglende recept eller fordi de opdagede et 
alarmsignal, som krævede lægehenvisning.

”Mange borgere, som ikke nødvendigvis opsøger 
deres praktiserende læge, kommer regelmæssigt på 
apoteket. Derfor er det vigtig viden og værd at frem-
hæve, at farmakonomerne bidrager til at spotte, 
hvis en borger har symptomer, der bør undersøges 
nærmere,” siger Charlotte Rossing.  

Lægemiddelrelaterede 
problemer ved håndkøb

Endelig peger undersøgelsens resultater på, at man 
som borger drager fordel af at købe sin håndkøbs-
medicin på apoteket. To tredjedele af håndkøbskun-
derne modtog rådgivning i forbindelse med deres 
køb, og hos flere end hver tiende håndkøbskunde 
identificerede farmakonomerne lægemiddelrelatere-
de problemer. Typisk var lægemidlet ikke hensigts-
mæssigt i forhold til indikationen, eller der var et 
alarmsignal, der krævede lægehenvisning. 

”Her får vi klart dokumenteret den merværdi i form 
af bedre medicinsikkerhed, man får ved at købe sin 
håndkøbsmedicin på apoteket frem for på tanken 
eller i supermarkedet,” siger Charlotte Rossing. n

Anne Kahns om rapporten
I en pressemeddelelse, som Danmarks Apotekerfor
ening har udsendt sammen med Farmakonomforenin
gen, udtaler Anne Kahns:

”I de kommende år skal vi som samfund håndtere, at vi 
får flere ældre, og at mange af dem vil have behov for 
medicin. Derfor er det opløftende, at undersøgelsen vi
ser, at apoteker og farmakonomer allerede i dag er med 
til at aflaste lægerne. I en tid, hvor vi har massiv læge
mangel, skal det tages alvorligt og er noget, som vi bør 
bygge videre på.”
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Øget interesse for farmakonomuddannelsen

KORT NYT

Flere unge har i år kigget i ret-
ning af apoteket, når de skulle 
vælge uddannelse, end det var 
tilfældet sidste år. Det viser tal fra 
Pharmakon, der i midten af juni 
havde indgået flere uddannelses-

aftaler med kommende farmako-
nomer end samme tid sidste år. 

Farmaci skrev i april, at apote-
kerne har vanskeligt ved at til-
trække tilstrækkeligt med unge til 
farmakonomuddannelsen, blandt 
andet på grund af små ungdoms-
årgange. Derfor har Apotekerfor-
eningen hele foråret kørt en kam-
pagne for at få flere unge til at 
vælge en uddannelse som farma-
konom. Og den ser altså nu ud til 
at have virket. 

Kampagnen har promoveret 
elevpladserne på landets apoteker 
via Google og sociale medier som 
Facebook, Instagram og 
Snapchat. Sidstnævnte har vist 

sig mest succesfuldt, idet annon-
cering på Snapchat har resulteret 
i flere end 38.000 klik, der ledte 
til kampagnesiden apotekskarrie-
re.dk. På kampagnesiden tilbød 
man desuden livechat, hvor inte-
resserede unge kunne få svar på 
alle deres spørgsmål om ansøg-
ningsprocessen, opbygningen af 
farmakonomuddannelsen og le-
dige elevpladser rundt omkring i 
landet. Livechatten var populær 
og modtog i løbet af foråret over 
1.200 beskeder. 

Apotekerforeningens kampagne 
har i alt resulteret i flere end 4,7 
millioner visninger for unge ud-
dannelsessøgende.
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