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Jamen godt du 
har taget dem før..
  det bliver niogfirs
     kroner Jeg har taget dem

i et år. Dobbelt dosis 
for en sikkerheds skyld 
  for så tror ...

”Jeg har taget dem 
i et år. Dobbelt dosis 
for en sikkerheds skyld 
– for så tror ...

Kommunikationen ved apoteksskranken 

går fløjten, når apotekspersonalet misser at 

have fokus på den enkelte kunde. Det viser 

et forstudie.

 
Tekst: Jesper Benzon Jørgsholm

”Er du vant til at tage det her lægemiddel?” 
Det spørgsmål er ret almindeligt at møde som 

kunde i apotekets skranke. Spørgsmålet er stillet i 
bedste mening, men virker ikke altid efter hensig-
ten, viser forstudierne til et tværfagligt projekt om 
skrankemødet, som ansatte fra blandt andet blandt 
andet Københavns Universitet, Danmarks Apoteker-
forening og Pharmakon er gået i gang med.

I projektet undersøger man, hvordan kommuni-
kation om lægemidler i apotekets skranke foregår, 
om den tager udgangspunkt i borgeren og hvilke 
barrierer, der i givet fald er derfor. I forstudiet optog 
man 84 skrankemøder på to apoteker og gennem-
førte efterfølgende 12 video-stimulerede interviews 
med kunder og personale.

Lukkede spørgsmål

Og selv om datagrundlaget altså er ret småt, viste de 
undersøgte skrankemøder ifølge projektdeltager 
Christina Fogtmann, lektor og sprogpsykolog fra In-

Har du 
husket at 
lytte til 
din kunde 
i dag?

stitut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på 
Københavns Universitet, nogle bemærkelsesværdige 
tendenser.

”Det, vi så, var, at personalet kun i meget lille 
grad orienterede sig mod den specifikke kunde, der 
stod foran dem. Den ansatte gik typisk ikke i samta-
le med kunden på en måde, så vedkommende fik 
anledning til at fortælle om sig selv som medicin-
bruger. Personalet brugte typisk meget lukkede 
spørgsmål, som ofte kun gav mulighed for at svare 
ja eller nej,” fortæller hun. 

Det kan for eksempel være spørgsmålet fra indled-
ningen af denne artikel, som jo er svært at besvare 
med andet end ja eller nej. Hvis den apoteksansatte 
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”Personalet orienterede 

sig kun i meget lille grad mod 

den specifikke kunde.”
CHRISTINA FOGTMANN, 
LEKTOR I SPROGPSYKOLOGI, 
KØBENHAVNS UNIVERSITET

i stedet havde spurgt: ”Hvad kender du til det her 
lægemiddel?” eller ”Hvad er din erfaring med det 
her lægemiddel?”, så havde kunden i højere grad 
været opfordret til at sætte lidt flere ord på sit svar.

Og ifølge Christina Fogtmann kan det have store 
konsekvenser, også for apoteket, når kunden ikke 
kommer rigtigt på banen med sine medicinproble-
mer eller brug af medicinen.

”Studier viser, at lægemiddelrelaterede problemer 
kan identificeres og afhjælpes i apotekets skranke, 
men studier viser også, at det kræver, at kunden får 
mulighed for at involvere sig og tale om sin brug af 
medicin. Nogle gange ved kunderne ikke selv, at de 
problemer, de måske oplever, er bivirkninger af den 
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medicin, de tager. Det skal personalet hjælpe dem 
til at finde ud af. I den sammenhæng er det nok og-
så relevant at vide for personalet, at flere af kunder-
ne slet ikke er klar over, at personalet faktisk er ud-
dannet til at kunne rådgive kunderne om deres me-
dicinbrug. Selvom de altså har spørgsmål til medici-
nen, er der kunder, der simpelthen ikke ved, at de 
kan få noget ud af at stille dem til personalet. En 
kunde fortalte mig for eksempel, at hun antog, at 
apotekets personale var uddannet svarende til per-
sonalet i Matas. Når man har den indstilling, så tror 
man ikke, at man kan komme med lægemiddelrela-
terede spørgsmål på apoteket,” siger sprogpsykolo-
gen. 

Information frem for rådgivning

Det, der ofte sker i ekspeditionen på apoteket, er 
ifølge Christina Fogtmann, at personalet giver gene-
risk information snarere end at rådgive og rette 
spørgsmål og viden til den enkelte patient.

”Meget af den information, personalet giver, kan i 
princippet gives til 100 mennesker på en gang: ’Du 

tager det her præparat, og du skal vide, at bivirknin-
gerne er sådan og sådan.’ Der er ikke nogen spørgs-
mål i forhold til den kunde, der står der og har 
brugt præparatet længe. Det kan jo være, at de typi-
ske bivirkninger er irrelevante for kunden, men at 
kunden oplever andre specifikke bivirkninger. Men 
for at personalet kan finde ud af det, så skal der 
spørges snarere end bare gives information,” siger 
Christina Fogtmann.

Og så er det bestemt ikke ligegyldigt, hvordan 
man spørger. Når man stiller et lukket ja/nej-spørgs-
mål, indbygger man (som regel ubevidst) det for-
ventede svar i selve spørgsmålet, fortæller hun. 

Fokus på kunden 

Men det er vigtigt ikke bare at have kundens behov 
for øje – men også at overveje, hvordan kunden op-
fatter selve skrankemødet i situationen, forklarer 
Mette Kofoed, som deltog i projektet som bachelor-
studerende, hvor hun lavede to fokusgruppeinter-
views med henholdsvis apotekskunder og apoteks-
personale. 

>

>

Eksempel fra undersøgelsen:

Som vi spørger, får vi svar

En kunde skal skifte lægemiddel, fordi hun ikke kan tåle det 
præparat, hun hidtil har fået. 

Apoteksmedarbejderen står med det nye præparat i hæn-
derne og spørger kunden: ”Har du talt med din læge om, 

hvordan du skal tage præparatet?” 

Kunden svarer: ”Nja-
aaaeh,” mens hun 
ryster på hovedet. 

”Det er godt,” sva-
rer apoteksmedarbej-

deren og taler videre. 

Da Christina Fogtmann 
efterfølgende ser video-

optagelsen af skrankemødet igennem sammen med kunden, 
bliver det klart, at kunden ikke har talt med lægen om, hvor-
dan hun skal tage præparatet. Og når hun ikke siger det, er 
det ifølge Christina Fogtmann, fordi apoteksmedarbejderens 
spørgsmål: ”Er det noget, du har talt med din læge om?” er 
positivt konstrueret, og at der dermed ligger en indbygget 
forventning om, at kunden siger ja. 

Hvis apoteksmedarbejderen i stedet havde spurgt: ”Det er 
ikke noget, du har talt med din læge om, er det?”, så hav-
de spørgsmålet gjort det oplagt at svare nej. 

Med andre ord: som vi spørger, får vi svar. Det er derfor vigtigt, 
at man som apoteksmedarbejder er opmærksom på, hvordan 
man stiller spørgsmål, fordi spørgsmålene er med til at be-
stemme svaret – uanset hvad kundens oplevelse faktisk er.
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Sektorkrav til rådgivning
Udgangspunktet for apotekernes sektorkrav til rådgiv-
ning er kundedifferentiering. Det kræver, at apoteks-
medarbejderen tager udgangspunkt i kundens behov 
og ikke egne forestillinger eller dagsordener. For at gøre 
det, må man stille åbne spørgsmål og lytte til kunden. 

Bliv inspireret på medlemsnettet, hvor der ligger en 
række korte film, der blandt andet gennemgår rådgiv-
ningens rundkørsel, aktiv lytning og eksempler på gode 
rådgivningsforløb. 

Det gælder i øvrigt både ved ekspeditioner og til 
medicinsamtaler, men også når hun vaccinerer. 
Hvis man kan gøre kunden tryg i ens selskab, skaber 
det en relation og mulighed for at hjælpe dem bed-
re, så de føler sig hørt og forstået, siger Mette Kofo-
ed, som nu arbejder som farmaceut på Rødding 
Apotek:

”Når jeg møder kunderne i skranken, har jeg fået 
mere fokus på at finde ud af, hvad den enkelte kun-
de vil med skrankemødet. Det er jo vidt forskelligt 
fra kunde til kunde, hvad det optimale skrankemø-
de er for dem. Nogle kunder ved nøjagtig, hvad de 
kommer efter og vil videre – og vi skal huske, at det 
ikke er et dårligt skrankemøde. Andre kunder har 
brug for, at tempoet bliver sat ned og tingene forkla-
ret på en måde, så de oplever, at de er i en dialog og 
ikke bare lytter,” siger Mette Kofoed og fortsætter:

”Projektet viste, at relationen til personalet er vig-
tig for mange af vores kunder, og derfor har jeg også 
fået mere fokus på, hvor vigtigt det er at danne en 
relation til kunden. Det kan faktisk gøres på ganske 
få sekunder. Relationen er det fundament, vi skal 
bygge videre på, hvis vi skal nå ind til kunden. Har 

vi først dannet en relation, bliver kunden også mere 
åben for at modtage information, og vi kan løse vo-
res kerneopgave på optimal vis,” siger hun.

Mette Kofoed mener, at projektet kan være med 
til at skabe mere fokus på, at man som apoteksansat 
farmaceut eller farmakonom bliver mere personlig i 
sit møde med kunderne, så de ikke føler, at de bliver 
et upersonligt nummer i en kø, og at deres individ 
forsvinder i en tsunami af informationer, de ikke 
har bedt om.

”Jeg tror, det faglige personale med fordel kan 
bruge lidt mere energi på at møde kunden der, hvor 
de er, og ikke der, hvor vi gerne ville have, at de er. 
Vi er i servicebranchen, og kunderne skal have lyst 
til at komme tilbage, fordi vi yder en service, der er 
tilpasset dem hver især. Hvis de afviser faglig rådgiv-
ning, så respektér det og giv dem måske en anden 
grund til at smile og føle, at de er i gode hænder. Så 
tror jeg faktisk, vi når ind til flere,” siger Mette Ko-
foed.

Blik er vendt mod computerskærm

Kropssprog er et andet forhold, personalet kan tæn-

Når jeg møder kunderne i skranken, har jeg 

fået mere fokus på at finde ud af, hvad den 

enkelte kunde vil med skrankemødet.”
METTE KOFOED, FARMACEUT, RØDDING APOTEK

”
>
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Projekt om skrankemøder
Flere insitutioner og aktører er gået sammen om pro-
jektet, der skal undersøge, hvad der sker, når apotek-
sansatte møder borgeren i skranken. Formålet er styrke 
den faglige rådgivning på apotek.
Pilotprojektet, der er omtalt i denne artikel, er første re-
sultat af arbejdet.
Der søges i øjeblikket midler til at fortsætte arbejdet.
Følgende institutioner og aktører er med i projektet:
• Københavns Universitet
• Syddansk Universitet
• Pharmakon
• Danmarks Apotekerforening
• EUPATI (Det Europæiske Patientakademi)

Tre gode råd til bedre 
kundekommunikation: 
Stil åbne spørgsmål i stedet for ja/nej-spørgsmål. 
Spørg for eksempel: ”Hvordan er det for dig at tage den 
her medicin?” i stedet for: ”Har du taget den her medicin 
før?”. Så begynder kunderne at tale.

Se på kunden, når I taler sammen. Lad brug af com-
puter og påsætning af etiketter foregå på andre tids-
punkter end netop der, hvor der tales med kunden. 

Lyt til det svar, du får. Nogle gange, når man stiller et 
spørgsmål, så er man så fokuseret på det næste, man 
skal sige, at man glemmer at lytte efter svaret.

Og så et bonustip…
Få professionel træning i kommunikation, og sørg for, at 
kommunikationstræningen også inkluderer viden om 
psykologi, og hvordan mennesker reagerer på hinanden 
i samtaler.

ke over, hvis de ønsker at indgå i en samtale med 
kunden, hvor kunden faktisk taler om sin brug af 
medicin og dermed også potentielt kan hjælpes i 
forhold til de medicinrelaterede problemer, kunden 
måtte opleve. Man skal vise kunden, at man har fo-
kus på vedkommende.

For det er bestemt ikke bare de ord, der kommer 
ud af munden, der afgør, om man får skabt en god 
kommunikation, forklarer sprogpsykolog Christina 
Fogtmann:

”Vores undersøgelse viste, at når personalet stiller 
spørgsmål, så er deres blik og deres krop ofte vendt 
mod computerskærmen. Og så snart personalet får 
medicinen i hånden, så begynder etiketpåsætnin-
gen – og den foregår tit samtidig med, at de stiller 
spørgsmål. Vi fandt, at personalet ofte stiller et 
spørgsmål a la: ”Jeg går ud fra, at det er noget, du 
har prøvet før” – hvilket jo ikke rigtig er et spørgs-
mål, men snarere en konstatering, der blot lægger 
op til, at kunden kan bekræfte. Hvis personalet så 
samtidig har sit blik og sin krop orienteret mod me-
dicinen eller computeren, indbyder det jo heller ik-
ke til et svar, som rækker udover ja,” siger hun. n
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