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Normalt sidder de i forskellige verdener, 

men en praktiserende læge og to farmaceu-

ter på Rødding Apotek i Sønderjylland 

fandt ud af, at et samarbejde om skrøbelige 

polyfarmacipatienter var en gevinst for 

alle. 

Tekst: Jakob Melgaard

Et projekt i den sønderjyske by Rødding bragte 
farmaceuter og en praktiserende læger tættere 

sammen og skabte øget omsorg for en række skrø-
belige polyfarmacipatienter.

“Vi ville se, om vi kunne finde en måde at udnyt-
te, at der gik veluddannede og velkvalificerede men-
nesker rundt i vores baghave,” fortæller praktiseren-
de læge Anne Birgitte V. Andersen med henvisning 
til farmaceuterne på Rødding Apotek, som ligger 
kun et halvt hundrede meter fra Rødding Lægehus.

Anne Birgitte V. Andersen tog initiativ og søgte 
støtte til et projekt hos hos KEU-Syd (Kvalitets- og 

Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark), 
som skulle øge samarbejdet mellem farmaceuterne 
på apoteket og den praktiserende læge. Projektet gik 
i al sin enkelthed ud på, at forud for at lægen skulle 
på hjemmebesøg hos en skrøbelig polyfarmacipa-
tient, lavede apoteksfarmaceuterne en medicingen-
nemgang og hjalp dermed lægen til at være klædt 
bedre på til besøget hos patienten. 

Givtigt hos skrøbelige patienter

Anne Birgitte V. Andersen fik oprindeligt ideen, da 
hun i forbindelse med noget undervisning havde en 
farmaceutstuderende med ud på patientbesøg for at 
lave en medicingennemgang hos en skrøbelig pa-
tient, der brugte mange forskellige præparater.

“Det viste sig, at det var meget givtigt at have en 
farmaceut inde over, når vi var ude hos skrøbelige 
patienter, der brugte meget medicin, og det var det, 
det udsprang af,” fortæller hun.

Farmaceuterne fik ikke adgang til alle data om de 
skrøbelige patienter, og det besværliggjorde projek-
tet en smule, fortæller lægen.

“Vi får jo flere og flere komplicerede patienter, 
som bruger en masse medicin, og før i tiden kunne 
vi læne os op af kloge kolleger på sygehusene, men 
efterhånden er hospitalslægerne mere og mere spe-
cialiserede, og de har derfor naturligt nok mest øje 
for deres eget speciale. Det går ud over det mere 
overordnede blik på patienten. Ud fra et teoretisk 
synspunkt kan det være lige til højrebenet, hvor 
man kan seponere et præparat, men når der er man-
ge forskellige, der ordinerer medicin til en patient, 
kan det være svært at vide, om der er evidens for, at 
et præparat eller en dosis er den rigtige,” siger læ-
gen.

Udfordringerne var dog med til at øge den gensi-
dige forståelse mellem lægen og farmaceuterne, for-
tæller den ene af projektets to farmaceuter, Kira 
Emilie Lauritsen fra Rødding Apotek.
“Projektet gav os en større indsigt i de udfordringer, 

Projekt fik apotek og 
lægehus tættere sammen

Om projektet

20 skrøbelige polyfarmacipatienter fik forud
 for et hjemmebesøg fra lægen tilbudt en 
medicingennemgang af apotekets farmaceuter. 
Gennemgangen havde til formål at klæde lægen 
på til besøget via faglig sparring med farmaceuten 
om patienternes medicin.

Projektet løb fra november 2017 til februar 2018.

Projektet blev støttet med 31.500 kroner fra Kvalitets- 
og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark.
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som de praktiserende læger har i det daglige. Vi står 
tit på apoteket og tænker: ‘De følger jo ikke behand-
lingsvejledningerne, hvorfor ændrer de ikke bare på 
det?’ Men nu kan jeg godt se, at det er nemmere 
sagt end gjort,” forklarer Kira Emilie Lauritsen.

Nemmere sagt end gjort

Lægen er helt enig: Det kan være nemmere sagt end 
gjort.

“Det er indviklet, og det er formidabelt at sparre 
med nogen, der er opdateret på de allerseneste ret-
ningslinjer. Ja, vi skal jo læse de anbefalinger, men 
vi skal læse så mange ting, og der er det rart, at have 
nogen med inde over, som beskæftiger sig udeluk-

Jeg oplevede at få mere ind-
flydelse, og at min faglighed 

blev hørt på en anden måde. Det 
giver noget selvtillid, at de faktisk 
gerne vil høre på, hvad man har at 
sige. Og så giver det jo også lægen 
et ekstra kig på, om det nu er rig-

tigt, hvad han eller hun har gjort.” 
FARMACEUT  
KIRA EMILIE LAURITSEN,  
RØDDING APOTEK

 Man bliver opmærksom på 
sine egne unoder. Hvorfor 

ER det, at man ordinerer alt den 
mavesårsmedicin? Er det nød-
vendigt? Hvorfor er dosen så høj, 
kunne vi nøjes med det halve? 
‘Jamen i henhold til rationel 
farmakoterapi, så kan du nøjes 
med 30 mg,’ ‘Nå ja, det er rigtigt 
nok’... Så der har været øjen-

åbnere.”  
PRAKTISERENDE LÆGE  
ANNE BIRGITTE V. ANDERSEN,  
RØDDING LÆGEHUS

Hvad fik de ud af det?

”
”

kende med det til daglig,” siger Anne Birgitte V. An-
dersen.

De patienter, der var involveret i projektet, syntes 
også, at det var rart, at flere fagpersoner tog sig tid 
til at sparre omkring deres medicin.

“De fik jo kigget på deres medicin to gange og fik 
på den måde bekræftet, at det var, som det skulle 
være. Det, tror jeg, gav dem mere tryghed og sikker-
hed. De var mere i fokus og følte, at de fik noget 
ekstra omsorg,” siger Kira Emilie Lauritsen. n
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