
12 FARMACI 02 | FEBRUAR 2020 | BEHANDLERFARMACEUT 

Mange kunder er glade for 

muligheden for genordina-

tion på apotek og oplever 

det som en service, selv om 

det er mindstepakning, og 

det koster 20 kr. Det er 

erfaringen på København 

Sønderbro Apotek, som er 

blandt de apoteker, der i 

løbet af det første halve år 

er kommet godt fra start 

med ydelsen til glæde for 

både kunder og apotek.

Tekst: Trine Ganer

Hver dag hjælper behand-
lerfarmaceuter landet over 

kunder, der kommer på apoteket 
uden gyldig recept. 9.703 genor-
dinationer er der samlet set gen-
nemført i løbet af ordningens før-
ste halve leveår – et tal, der po-
tentielt kunne have været højere. 
For mens mange apoteker er godt 
i gang med den nye ydelse, er der 
25 apoteker, der endnu ikke har 
indberettet en eneste genordina-
tion.

Og barrierer er der nok af: Kan 
det overhovedet betale sig at 
spørge, for vil kunderne have de 
små pakninger, der kan være dy-
rere end de store? Vil de betale de 
cirka 20 kr. i gebyr? Og er der for 
meget arbejde i forhold til, hvad 
apoteket får ud af det på bundlin-
jen?

På København Sønderbro Apo-

Læg beslutningen over  til kunden

Genordination:

Farmakono-

merne elsker at hjæl-

pe kunderne, og her 

er genordination 

endnu et tilbud, som 

kan stilles til rådig-

hed, og som kunden 

kan vælge at benytte 

sig af.” 
GUDLAUG OLAFSDOTTIR, SOUSCHEF  
KØBENHAVN SØNDERBRO APOTEK

”

>

tek har man valgt en anden ind-
faldsvinkel. Her besluttede apote-
ker Susanne Bendixen fra starten 
at gå ”all in” på ydelsen, som 
hun formulerede det på en paral-
lelsession til Apotekerkonferen-
cen i november sidste år. Faktisk 
så meget at apoteket påtog sig 
den backup-funktion, der betød, 
at medarbejdere fra andre apote-
ker kunne benytte Sønderbro 
Apoteks behandlerfarmaceuter, 
hvis de havde en kunde, der hav-

de brug for en genordination, 
men ikke selv havde en behand-
lerfarmaceut tilgængelig. 

Hele apotekets ydelse

Det betød, at apoteket prioritere-
de at få uddannet en masse be-
handlerfarmaceuter, og at den 
nye ydelse fik ekstra fokus på he-
le apoteket. Det fortæller Gud-
laug Olafsdottir, der er souschef 
på København Sønderbro Apo-
tek.

”Det er behandlerfarmaceuter-
ne, der foretager selve genordina-
tionen, men farmakonomerne 
har en nøglerolle. De møder kun-
derne i målgruppen, så det er vig-
tigt, at de er helt klar over deres 
rolle og kender ydelsen lige så 
godt som behandlerfarmaceuter-
ne,” siger Gudlaug Olafsdottir.

For at klæde farmakonomerne 
på er de blandt andet blevet un-
dervist grundigt i ydelsen og de-
res rolle, og man har gennemgået 
cases fra behandlerfarmaceut-kur-
serne. Det har betydet, at farma-
konomerne på de tre sydkøben-
havnske apoteker har taget ydel-
sen til sig.

”Farmakonomerne elsker at 
hjælpe kunderne, og her er ge-
nordination endnu et tilbud, som 
kan stilles til rådighed, og som 
kunden kan vælge at benytte sig 
af, hvis vedkommende synes, det 
er attraktivt,” siger Gudlaug 
Olafsdottir. 

Det er der mange, der gør – og 
også nogen, der ikke gør. Men det 
er egentlig ikke så afgørende, me-
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Læg beslutningen over  til kunden

Top 5
De fem mest genordinerede lægemidler
på ATC-kodeniveau er:

1.  Ethinylestradiol, Levonorgestrel G03AA07 (32 %)
 P-piller 2. generations gestagen 

2. Amlodipin, C08CA01 (5 %)
 Blodtrykssænkende lægemiddel

3. Losartankalium C09CA01 (4,3 %)
 Blodtrykssænkende lægemiddel 

4. Salbutamol (beta-2-agonist), R03AC02 (4,2 %)
 Lægemiddel mod astma eller KOL

5. Atorvastatin C10AA05 (4 %)
 Kolesterolsænkende medicin
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Vil I lave flere 
genordinationer?
Souschef på København Sønderbro Apotek, Gudlaug 
Olafsdottir, giver tre gode råd til de apoteker, der gerne 
vil i gang:

Farmakonomerne er de vigtigste. De er nøglen til at 
få gang i genordinationerne, da det er dem, der møder 
kunden i skranken, og som gennem deres dygtige af-
dækning af kundernes behov kan visitere. Sørg for at de 
kender til ydelsen og deres rolle.

Det er kundens beslutning, ikke din. Lad ikke egen 
holdning til, om ydelsen er attraktiv, spille ind. Det er 
kundens beslutning, om det er 20 kr. værd, og om det er 
fint med mindstepakningen. Kunder er forskellige og 
har forskellige ønsker og behov.

Øvelse gør mester. Jo flere genordinationer, man får 
lavet, jo hurtigere bliver man til det. Hurtigheden kom-
mer med rutinen. Så det er bare at komme i gang og 
husk at fejre jeres succeser. 

ner souschefen. Det handler om 
at give kunden valget.

”Uanset om kunden ønsker en 
genordination eller hellere vil gå 
hjem og ringe til lægen, er det 
vigtigt, at vedkommende får til-
buddet. Vi skal vise den service, 
vi tilbyder, og hvad der er rigtigt 
for den ene kunde, er det ikke 
nødvendigvis for den anden,” si-
ger Gudlaug Olafsdottir.

Stor forskel på 
kundegrupper

Samlet set er det p-pillekunderne, 
der har benyttet muligheden for 
genordination på apotek mest. 

Det billede genkender de på Kø-
benhavn Sønderbro Apotek. Men 
når det er sagt, er der i øvrigt stor 
forskel på kundegrupperne på de 
tre filialer.

”Det er nogle ret forskellige 
kundegrupper, der kommer på 
vores tre apoteker, og dermed er 
der også forskel på, hvordan de 
forholder sig til muligheden for 
genordination. Prisen for paknin-
gen og genordinationsgebyret 
spiller en rolle for nogen kunde-
grupper,” siger souschefen. 

Uanset hvad, skal kunden have 
tilbuddet. Det er god service. Og 
at det er tidskrævende bør, ifølge 

apoteker Susanne Bendixen ikke 
afholde apoteket fra at tilbyde ge-
nordination. For det tager også 
tid at afvise en kunde, som hun 
sagde i sit oplæg på Apotekerkon-
ferencen:

”Jeg hører mange, der siger, at 
det tager lang tid at gennemføre 
en genordination i forhold til, 
hvad vi får for det. Men vend det 
lige om: det tager altså også lang 
tid at afvise en kunde, man ikke 
kan hjælpe. Det undgår du, når 
du genordinerer. Og så får du en 
tilfreds kunde og medarbejdertil-
fredsheden stiger,” lød hendes 
pointe. n

Kort om  
genordination
Siden den 1. juli 2019 har behandlerfarmaceuter på 
apotekerne kunnet foretage genordination af visse re-
ceptpligtige lægemidler til patienter, som er i stabil be-
handling.

For at få autorisation som behandlerfarmaceut kræves 
det, at man består kursus i behandlerfarmaci. 

Siden foråret 2019 har 665 farmaceuter gennem-
ført kursus i behandlerfarmaci og er blevet autoriseret 
behandlerfarmaceuter. Det er over 70 procent af sekto-
rens farmaceuter inklusiv apotekere. 

Der er foretaget 9.703 genordinationer på landets 
apoteker fra 1. juli til og med 31. december 2019. 
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