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!Om undersøgelsen

•  Randomiseret, kontrolleret forsøg med 16.191 patienter på 278 britiske apo-
teker over ni måneder.

•  De medvirkende patienter hentede medicin på deres lokale apotek i forbin-
delse med opstart af behandling. 

•  Alle de medvirkende patienter blev opfordret til at tage medicinen efter for-
skrifterne. En gruppe blev gjort opmærksom på de helbredsmæssige konse-
kvenser af ikke at tage medicinen. Disse blev holdt op mod kontrolgrupper, 
der ikke fik tilsvarende information.
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Ny undersøgelse:

Advarsler motiverer 
patienter til at tage 
deres medicin

Tekst: Trine Ganer

Når apoteket skal motivere en 
borger til at tage sin medicin, 
har det en positiv effekt på com-
pliance at informere grundigt 
om, hvad der kan ske, hvis man 
ikke tager den. Det viser et nyt 
studie fra England gennemført 
på 278 engelske apoteker blandt 
16.191 borgere, der hentede de-
res medicin i forbindelse med 
opstart af behandling. 

Undersøgelsen søger svar på, 
om sandsynligheden for compli-
ance stiger, hvis en borger, der 
skal i gang med en ny behand-
ling, på apoteket gøres opmærk-
som på de helbredsmæssige kon-
sekvenser, hvis de undlader at ta-
ge medicinen. Og svaret er klart 
ja. Hvis patienten bliver gjort 
opmærksom på, hvad der kan 
ske, hvis de dropper medicinen, 
er sandsynligheden for compli-
ance større.

I tidligere studier har man, 
ifølge forskerne, primært set på, 
om man kunne motivere patien-
terne ved at give dem forskellige 
belønninger, hvis de tog deres 
medicin efter anvisningerne. Det 
kunne for eksempel være økono-
miske belønninger. Det har 
imidlertid med få undtagelser 
vist sig at være uden effekt. Og 
det er, ifølge forfatterne til den 

nye undersøgelse, fordi patienter-
ne er mere optagede af at undgå 
tab (i form af dårligere helbred) 
end af at få en gevinst. 
Når apoteket skal motivere bor-
gerne til at tage deres medicin, er 
det altså vigtigt at informere 
grundigt om, hvad der kan ske, 
hvis man undlader at tage medi-
cinen, lyder konklusionen. Og 
det er, ifølge Helle Jacobsgaard, 
sundhedsfaglig chefkonsulent i 
Danmarks Apotekerforening, fint 

at have i baghovedet, når man 
gennemfører medicinsamtaler. 

”Et vigtigt element i en medi-
cinsamtale er at sikre, at borge-
ren ved, hvorfor han eller hun 
skal tage medicinen – herunder 
konsekvenserne af ikke at tage 
den. Det ved vi er vigtigt for mo-
tivationen og en del af at have 
fokus på viden, vaner og vanske-
lige situationer,” siger Helle Ja-
cobsgaard. n


