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Bæredygtighed, vaccination og ny tekno

logi var blandt de varmeste emner, da 

FIPkongressen løb af stablen i Abu Dhabi 

i slutningen af september.

Tekst: Trine Ganer

Bæredygtighed er i top på den globale dagsor-
den lige nu, og det kommer apotekerne til at 

forholde sig til i de kommende år. I alt fald hvis 
man skal tro signalerne fra årets FIP-kongres, der 
blev afholdt i Abu Dhabi i slutningen af september. 
”Green pharmacy” og ”eco pharmacovigilance” var 
temaer i flere indlæg og debatter på konferencen. 
Det fortæller udviklingschef fra Pharmakon, Char-
lotte Rossing, der deltog på kongressen.

”Den grønne dagsorden kommer til at gøre sit 
indtog på vores område i de kommende år. Den 
vedrører både produktion, distribution og brug af 
medicin. Det handler blandt andet om at reducere 
medicinspild, men der er mange andre aspekter i 
det,” siger Charlotte Rossing.

Det kan for eksempel være problematikken vedrø-
rende medicinrester, der skylles ud i havene, som et 
indlæg på FIP-kongressen adresserede. 

Strøm til sundhedsydelserne

Teknologi var et andet tema, som ifølge Charlotte 
Rossing slog i gennem på kongressens program i år.

”Der er stort internationalt fokus på, hvordan 
ydelserne på apotek kan støttes op digitalt. Vi skal 
sætte strøm til sundhedsydelserne via apps, påmin-
delser, information og så videre. Det betyder, at for 
eksempel en medicinsamtale kan blive til et helt 
forløb, der understøttes digitalt før, under og efter 
samtalen. Og det vil for en stor dels vedkommende 
være autogenereret. Det kommer til at fylde meget i 
de kommende år, og det afspejlede sig også i FIP-
kongressens program,” siger Charlotte Rossing.

Et hjørne af den teknologiske udvikling, som blev 

FIP-kongres i Abu Dhabi  2019

berørt på kongressen, var den såkaldte ”gamificati-
on”.  Det handler om, hvordan man bruger elemen-
ter fra spil i andre sammenhænge for at fremme en 
bestemt adfærd. På kongressen diskuterede man, 
hvordan ”gamification” kan understøtte complian-
ce. 

Lighed på dagsordenen

Endelig noterede Charlotte Rossing, at lighed i bred 
forstand, og især lighed mellem kønnene, var et te-
ma på årets kongres. 

”Der var flere sessioner, der handlede om, hvor-
dan vi kan forbedre kvinders muligheder for at ud-
danne sig, arbejde og forske på vores område. Det er 
en udfordring mange steder i verden. Den problem-
stilling går FIP ind i, og det, synes jeg, er positivt. 
Her har vi danske erfaringer at bidrage med,” siger 
Charlotte Rossing.

I øvrigt var vaccination på apotek et tema, som 
gik igen i en del indlæg og debatter (se i øvrigt ar-
tiklen side 10).

Politisk arbejde

FIP-kongressen er mere end en kongres med faglige 
sessioner. Arrangementet rummer også politiske 
møder for medlemsorganisationerne. Inden kon-

FAKTA
The International Pharmaceutical Federation (FIP)

FIP er en international organisation, der repræsen-
terer mere end 4 millioner farmaceuter og forskere     
inden for farmaci.

FIP er en ikke-statslig organisation, som er officielt 
tilknyttet WHO.

FIP arbejder for at forbedre den globale sundhed ved 
at styrke apotekspraksis og farmaceutisk forskning.
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Vi skal sætte strøm 

til sundhedsydelserne via 

apps, påmindelser, infor

mation og så videre”

CHARLOTTE ROSSING, 
UDVIKLINGSCHEF, PHARMAKON

FIP World Congress 2019
FIP afholder hvert år en kongres, som består af faglige 
oplæg, forskningspræsentationer, paneldebatter og     
erfaringsudveksling. 

Den årlige FIP-kongres blev afholdt i Abu Dhabi 
den 22.-26. september. Den var nummer 79 i rækken. 

FIP World Congress 2020 bliver afholdt den 
13.-17. september 2020 i Sevilla, Spanien. 

gressen for alvor begynder, mødes medlemsorgani-
sationerne til politiske drøftelser om arbejdet med 
at styrke farmaceuters rolle, ligesom man afholder 
den årlige generalforsamling (Council). 

På generalforsamlingen vælger man blandt andet 
FIP’s bestyrelse (Bureauet), får beretning om FIP’s ar-
bejde for at fremme farmaceuters virke rundt om i 
verden og vedtager policy papers og statements. 

Næstformand i Danmarks Apotekerforening, Jea-
nette Juul Rasmussen, var foreningens repræsen-
tant, og hun ser stor værdi i FIP-arbejdet.

”Det giver meget for os at være til stede og deltage 
i møderne. Vi får masser af inspiration til, hvordan 
vi kan udvikle og styrke sektoren og udbygge vores 
internationale netværk,” siger næstformand i Dan-
marks Apotekerforening Jeanette Juul Rasmussen. n

Læs mere om FIP’s politikpapirer på www.fip.org.

”

Projektholdet. Farmakonomer og farmaceuter fra danske apo-
teker var også i år flot repræsenteret med i alt seksten posters.
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Samarbejde på tværs

Baggrund: Et godt samarbejde mellem apotek og øvrige aktø-
rer inden for sundhedsvæsenet, for eksempel plejehjem og 
praktiserende læger, er afgørende. To apoteker og to plejehjem 
på Færøerne deltog i en undersøgelse om deres samarbejde.

Metode: Der blev indsamlet data om fælles aktiviteter, og 
spørgeskemaundersøgelser og interviews blandt medarbej-
derne blev gennemført.

Resultater: To sociale events, en workshop og et oplæg var 
gennemført i det seneste år. Fire events var planlagt til det 
kommende år. 

Konklusion: Personalet på apoteker og plejehjem værdsatte 
det tværgående samarbejde og fik stort udbytte ud af det.

Marina Pavlova Kjems, farmakonom, Nærum Apotek

Effekten af Tjek På Inhalation

Baggrund: Flergangsbrugerne får ofte ikke tilbudt Tjek På In-
halation (TPI), fordi man går ud fra, at de  bruger deres deres 
inhalationsdevices korrekt. Ofte tilegner flergangsbrugerne 
sig dog uhensigtsmæssige inhalationsteknikker, der gør, at de 
ikke får det optimale ud af deres medicin. Det er derfor vigtigt, 
at apotekspersonalet også fokuserer på flergangsbrugerne.
 
Metode: Via en standardiseret tjekliste evalueredes 384 pa-
tienters inhalationsteknik.

Resultater: Mere end 30 procent glemte at ekshalere før in-
halation, 32 procent havde forkert hovedposition, 26 procent 
holdt ikke vejret efter inhalation, 25 procent inhalerede ikke 
dosis korrekt, 31 procent klargjorde ikke korrekt.

Konklusion: Mange patienter benytter ikke de korrekte inha-
lationsteknikker og får dermed ikke fuldt udbytte af medici-
nen. TPI kan forbedre inhalationsteknikker signifikant

Alae Houji (th), farmaceut,  Greve Apotek og Ali Al-Hussainy (tv), 
farmaceut, Værløse Apotek

Screening til medicinsamtaler 

Baggrund: Efter at være kommet godt fra start med imple-
mentering af medicinsamtaler på Ballerup Apotek i 2016 og 
2017 faldt antallet af gennemførte samtaler i 2018.

Farmaceuter og farmakonomer fra danske 

apoteker var endnu en gang repræsenteret i 

stor stil i kongressens posterområde. Her 

præsenterede de projekter om alt fra reduk

tion af medicinaffald til rygestop på apote

ket. 

Tekst: Trine Ganer · Foto: Apotekerforeningen

Danske apoteker på plakaten
FIPkongres Abu Dhabi 2019:
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Danske apoteker på plakaten
Metode: For at øge antallet af medicinsamtaler satte man 
blandt andet personlige mål for de ansatte på apoteket og fo-
kuserede på screening via forbedringsmodellen og visualise-
ring af resultaterne.  

Resultater: Undersøgelsen viste blandt andet, at den sætning, 
som var gav mest effekt i forbindelse med screening var: ”Når du 
begynder at tage ny medicin for en kronisk sygdom, skal du tale 
med en farmaceut for at få den bedste start på din behandling”. 
Her accepterede stort set alle patienter samtalen.  

Konklusion: Øget fokus på medicinsamtalerne har positiv ef-
fekt, og den negative tendens fra 2018 er vendt, så målet for 
2019 forventes nået.

Adnan Demirovic, farmaceut, Ballerup Apotek 

Rådgivningsværktøj 
til dronabinol og cannabidiol

Baggrund: Rådgivning i forbindelse med udlevering af magi-
strelt fremstillede lægemidler kan være en udfordring, da der 
ikke er indlægssedler og produktresuméer.   

Metode: Personalets viden om dronabinol og cannabidiol 
blev kortlagt. Et elektronisk opslagsværk blev udviklet. 
 
Resultater: Personalets viden om opbevaring, anvendelse og 
standarddosering af dronabinol og cannabidiol var tilstrække-

lig. Viden om bivirkninger, interaktioner og særlige forholds-
regler kunne forbedres. Den faglige rådgivning blev forbedret 
med rådgivningsværktøjet.
 
Konklusion: Det udviklede rådgivningsværktøj gjorde infor-
mation om de magistrelle lægemidler lettere tilgængeligt for 
personalet. Den faglige rådgivning om dronabinol og canna-
bidiol blev forbedret. 

Kirstine Aarup (tv), Trine Vejen Hoedt (th), 
Bianca Mosborg Nissen, farmakonomer på Glostrup Apotek

Udbytte af mentorforløb 

Baggrund: Apoteksfarmaceuter har mulighed for at få en 
mentor som et led i et karriereudviklingsforløb. Mentoren kan 
være en erfaren apoteksfarmaceut eller en apoteker.

>
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>
Metode: Der er gennemført interviews med årets mentees. 

Resultater: Undersøgelsen viste, at de deltagende mentees 
deltog i mentorforløbet, fordi de var nysgerrige på andre far-
maceuters karriereudvikling på apotek. De oplevede, at men-
torerne var kvalificerede til opgaven, og forløbet har øget de-
res nysgerrighed og viden om mulighederne for deres videre 
karriere på apotek.

Konklusion: Karriereudviklingsforløbet for apoteksfarma-
ceuter er en stor succes, hvor erfarne mentorer inspirerer de-
res mentees og medvirker til fastholdelse af farmaceuter på 
de danske apoteker.

Anette Green Nielsen og Peter Thøgersen, farmaceuter,  
hhv. Svendborg Sct. Nicolai Apotek og Odense Bolbro Apotek  

Medicingennemgang 
for polyfarmacipatienter

Baggrund: Horsens Kommune har indgået samarbejde med 
apoteker i kommunen om medicingennemgang for ældre po-
lyfarmacipatienter på plejehjem.

Metode: Når plejehjemspersonalet identificerede, at en be-
boer brugte mere end fem lægemidler, sendte de en anmod-
ning til apoteket om at foretage en medicingennemgang på 
baggrund af informationerne i det Fælles Medicin Kort (FMK). 
Farmaceuten sendte efterfølgende interventionsforslag til 
patientens praktiserende læge og plejehjemspersonalet.

Resultater: 52 medicingennemgange førte til 99 farmaceu-
tinterventioner, hvoraf 30 (30,3 procent) blev accepteret. 

Konklusion: Projektet har vist, at medicingennemgange er 
værdifulde for de praktiserende læger. Årsagen til at kun cirka 
en tredjedel af farmaceuternes forslag blev accepteret af læ-
gerne er formentlig, at farmaceuterne alene havde adgang til 
informationer om borgerne i FMK.

Mirza Gunic (tv), farmaceut, og Peter Bucka (th), farmaceuter, 
hhv.  Horsens Svane Apotek og Horsens Søndergades Apotek

Farmakonomers bidrag til rådgivning

Baggrund: Undersøgelsen af farmakonomernes bidrag til 
rådgivning og identificering af medicinrelaterede problemer 
er lavet i et samarbejde mellem Farmakonomforeningen, Dan-
marks Apotekerforening og Pharmakon.

>
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Metode: 80 farmakonomer på 40 apoteker registrerede di-
verse informationer i forbindelse med 17.692 ekspeditioner i 
en periode på fire uger i starten af 2019.

Resultater: Undersøgelsen viste blandt andet, at 56,1 pro-
cent af de patienter, som hentede receptpligtig medicin, fik 
rådgivning om i gennemsnit 2,2 emner. Farmakonomerne 
identificerede medicinrelaterede problemer hos 17,8 procent 
af receptkunderne og 12,7 procent af håndkøbskunderne og 
sparede et lægebesøg hos hver fjerde af de kunder, de rådgav.  

Konklusion: Farmakonomer bidrager til medicinsikkerhed via 
rådgivning og identifikation af medicinrelaterede problemer.

Øverste billede: Christina Durinck, formand, Farmakonomforenin-
gen (th) og Jeanette Juul Rasmussen, næstformand, Danmarks 
Apotekerforening (tv), præsenterede undersøgelsens resultater 
vedr. rådgivningsemner.
Nederste billede: Sara Feddersen, farmakonom, Silkeborg Him-
melbjerg Apotek (tv) og Betina Arling, farmakonom, Vojens Apo-
tek (th), præsenterede undersøgelsens resultater vedr. de læge-
middelrelaterede problemer.

For få bruger medicinbestillingskort 

Baggrund:  Ældre kunder går ofte op til flere gange forgæves 
efter medicin bestilt af hjemmeplejen. De kommer typisk hen 
på apoteket samme dag, som de har haft besøg af sygeplejer-
sken og ved ofte ikke, hvilke præparater de skal hente. De risi-
kerer at komme hjem med noget forkert, og både borgeren, 
plejepersonalet og apoteket bruger unødig ekstratid.

Metode: Der blev gennemført interviews med medarbejdere 
fra henholdsvis hjemmeplejen og en lægepraksis samt ind-
samlet data fra tre apotekesenheder, der i to perioder registe-
rede tilfælde, hvor der var usikkerhed om, hvilken medicin, der 
skulle hentes. Endelig blev ti tilfælde udvalgt og analyseret.

Resultater: Mere end halvdelen af de kunder, hvor hjemme-
plejen sørgede for deres medicinbestilling, oplevede enten at 
gå forgæves eller anden tvivl om, hvilken medicin, der skulle 
hentes. Mindre end hver femte medbragte et medicinbestil-
lingskort.  

Konklusion: Medicinbestillingskortet er mangelfuldt imple-
menteret, og der må gøres en indsats, hvis systemet skal bru-
ges bedre.

Adi Risvig Clausen (th), farmakonom, og Betina Larsen (tv),   
farmakonom , Fredericia Løve Apotek

Fokus på rygestop på apoteket

Baggrund: Fredericia Løve Apotek samarbejder med kommu-
nen om at tilbyde rygestop til borgerne. Apoteket ønsker at 
undersøge, om øget fokus på ydelsen internt kan føre til flere 
gennemførte forløb, og om ydelsen får flere borgere til at 
stoppe med at ryge.

Metode: I en periode på fire måneder blev der sat ekstra fo-
kus på at få visiteret borgerne til en 15-minutters rygestop-

>
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samtale samt på opfølgning. Derefter sammenlignede man 
med, hvor mange rygestopforløb, man havde gennemført i 
samme periode året før, lige som man evaluerede på effekten 
ved at spørge de medvirkende borgere. Målgruppen var bor-
gere, der tog Champix.

Resultater: I projektperioden gennemførte man 92 ryge-
stopsamtaler mod 39 året før, man solgte 40 startpakker i 
projektperioden mod 24 året før, og man solgte 49 opfølg-
ningspakker mod 42 året før. Næsten alle Champix-brugere 
oplevede, at en kort rygestopsamtale motiverede dem til ry-
gestop, og mange fastholdt rygestop i ugerne efter, hvor de 
blev spurgt til status.

Konklusion: Øget fokus internt på apoteket har stor effekt på 
antallet af gennemførte rygestopsamtaler, og borgerne ople-
ver i høj grad positiv effekt af rygestopsamtalerne.

Mia Schmidt, farmakonom, Fredericia Løve Apotek 

Reduktion af medicinaffald

Baggrund: På Brædstrup Apotek og Østbirk Apotek ville man 
undersøge omfanget af medicinaffald og overveje hvordan, 
det kan reduceres.

Metode: Gennem fire måneder indsamlede man medicinre-
ster indleveret i skranken samt indsamlet på to plejehjem. Re-
sterne minus emballage blev vejet. 

Resultater: Der blev indsamlet i gennemsnit 5,5 kg om ugen. 
Hovedårsagerne til medicinrester var dødsfald, manglende 
compliance og overskredet udløbsdato. 

Konklusion: Det lykkedes at kvantificere medicinaffald og 
kortlægge årsager. Næste skridt har været at øge opmærk-
somheden og komme med mulige løsninger på den store 
mængde medicinaffald. Det har ført til dialog med kunderne 
om problematikken, når de henter medicin og indleverer me-
dicinaffald.

Janithika Jeyabalan (på billedet), farmaceut, og  Kerly Servilieri, 
apoteker, Brædstrup Apotek

Styrket samarbejde mellem 
Steno Apotek og regionens akutklinikker

Baggrund: Når en patient kommer på Steno Apotek efter læ-
gebesøg på en af Region Hovedstadens akutklinikker, sker 
det jævnligt, at recepterne mangler på serveren. På apoteket 
ønsker man at forbedre samarbejde med akutklinikerne, så 
recepterne ligger klar, når patienten kommer for at hente sin 
medicin. 

Metode: I to måneder registrerede Steno Apotek alle patien-
ter, der kom på apoteket fra lægevagten, og hvor ordinatio-
nen manglede i systemet. Hver gang indrapporterede man 
den manglende recept som en utilsigtet hændelse på Styrel-
sen for Patientsikkerheds hjemmeside.

>
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Resultater: Undersøgelsen viste, at 20 recepter manglede i 
systemet i perioden. Af dem vedrørte de 18 akutklinikken på 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Konklusion: Hospitalet afviste at samarbejde om en bedre 
proces og afviste alle de indrapporterede hændelser. Projek-
tet viste sig således ikke at bidrage til et bedre samarbejde. 

Mia Madsen (på billedet) og Tanja Gajic, farmakonomer, 
Steno Apotek 

Borgeres informationssøgning 
før apoteksbesøg

Baggrund: Borgere søger i stigende grad informationer om 
sygdom og behandling på internettet.

Metode: Seks apoteker rekrutteret via Netværk for Udvikling 
af Apotekspraksis indsamlede data om borgeres informati-
onssøgning på internettet hen over fem dage i november 
2018. I alt 2.663 borgere deltog.

Resultater: 14,5 procent havde søgt information på internet-
tet forud for deres apoteksbesøg – flest yngre søgte, og flere 
kvinder end mænd. Typisk søgte borgerne information via of-
ficielle kilder, Google og andre sundhedsprofessionelle end 
apoteker.

Konklusion: For de flestes vedkommende blev deres viden 
inddraget og bekræftet i dialogen med personalet på apoteket. 

Charlotte Rossing (på billedet), udviklingschef, Pharmakon
Alaa Burghle, farmaceut på sygehusapoteket, 
Odense Universitetshospital
Bjarke Abrahamsen, udviklingskonsulent, Pharmakon
Carina Lundby, farmaceut på sygehusapoteket, 
Odense Universitetshospital  
Rikke Nørgaard Hansen, afdelingsleder, Pharmakon
Lotte Stig Nørgaard, professor, Institut for Farmaci, 
Københavns Universitet
Anton Pottegaard, farmaceut på sygehusapotek, 
Odense Universitetshospital

Underernæring blandt 
syge ældre i eget hjem

Baggrund: Underernæring blandt syge ældre i eget hjem er 
et udbredt problem. Plejepersonalet i hjemmeplejen har ofte 
travlt og mangler professionel viden om ernæringsprodukter.

Metode: Der blev gennemført spørgeskemaundersøgelse 
blandt hjemmesygeplejersker om de udfordringer, de oplever 
i forhold til håndtering af underernæring blandt ældre i eget 
hjem, samt interviews med de ældre. Der blev herefter gen-
nemført uddannelse af plejepersonalet vedrørende brug af 
ernæringsprodukter.

Resultater: Undersøgelsen viste, at ældre ikke modtog vej-
ledning om ernæring, og at plejepersonalet fandt det udfor-

>
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drende at håndtere underernæring blandt de ældre som følge 
af manglende viden om ernæringsprodukter.

Konklusion: Sygeplejerskerne har brug for et lommekort, 
som de kan bruge til at screene for undervægt og beregning 
af behov for protein og kalorier i forbindelse med sygdom.

Berit Holm Kildegaard (th) og  Majbritt Sønderskov (tv),  farmako-
nomer, Nykøbing Apotek

Medicingennemgang hos 
ældre polyfarmacipatienter

Baggrund: Med en stigende ældrebefolkning vokser antallet 
af polyfarmacipatienter. De kan have gavn af en medicingen-
nemgang.

Metode: 49 farmaceuter på 28 apoteker i Region Syddan-
mark gennemførte 951 medicingennemgange på borgere på 
65 år eller derover, som boede i eget hjem og brugte fem eller 
flere lægemidler.

Resultater: 80 procent af de borgere, der fik en medicingen-
nemgang, havde medicinrelaterede problemer. Typisk fik de 
et forkert lægemiddel eller havde bivirkninger. Der var tilba-
gemelding fra den praktiserende læge i 34 procent af de til-
fælde, hvor farmaceuten havde indrapporteret problemer.

Konklusion: Medicingennemgang på apoteket fører til iden-
tifikation af medicinrelaterede fejl. For at sikre, at der følges 

op på fund, må der etableres bedre samarbejde mellem apo-
tek og praktiserende læge. 

Charlotte Rossing (på billedet), udviklingschef, Bjarke Abraham-
sen, udviklingskonsulent, og Rikke Nørgaard Hansen, afdelingsle-
der, Pharmakon 

Onlinemøder med personale og borgere

Baggrund: På Birkerød Apotek og Allerød Apotek ville man 
øge brugervenlighed og den elektroniske oplevelse i forbin-
delse med onlinepersonalemøder. Endvidere begyndte man at 
bruge onlineværktøjet i forbindelse med medicinsamtaler på 
tidspunkter, hvor der ikke var farmaceutbemanding på en filial.

Metode: 16 farmaceuter blev spurgt til deres oplevelse med 
online personalemøder. Fem borgere blev interviewet om de-
res oplevelse af at deltage i en medicinsamtale online.

Resultater: Farmaceuterne vurderede elektronisk oplevelse 
og brugervenlighed til at være 4,6 ud af 5. Patienterne vurde-
rede den tekniske oplevelse til at være 4,5 af 5 og alle sagde, 
at en online medicinsamtale svarede til at være i samme rum. 

Konklusion: Vi har fundet en god metode til at have online-
møder – både personalemøder på tværs af filialer og medicin-
samtaler med borgerne.

Helle Kremmer, farmaceut, Stefan Pinto Ferreira, farmakonom,
Birkerød Apotek og Allerød Apotek

>
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