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Et nyt kursus, som skal hjælpe pårørende til at 

håndtere medicin, er afprøvet på blandt andre 

Vojens Apotek. Både deltagerne og apotekets 

undervisere fik stort udbytte. Materialet ligger 

klar til brug for andre apoteker.

Af: Lotte Edberg Loveless  ·  Foto: Peter Bjerke

Er der bivirkninger ved kopimedicin? Hvordan læser jeg 
indlægssedlen? Og skal jeg vække min syge mand, hvis 

han sover, når han skal have sine piller? 
Som pårørende til en, der rammes af svær sygdom, står 

man pludselig med en stor plejeopgave, der blandt andet kan 
betyde, at man skal administrere ofte mange lægemidler – en 
opgave, som mange pårørende slet ikke føler sig klædt på til.

”De pårørende udfører et kæmpe stykke arbejde og er under 
en ubeskrivelig belastning. Mange er ’på’ 24 timer i døgnet – 
tit over en lang årrække. Selv når de ind i mellem laver noget 
andet, fylder det syge familiemedlem i hovedet. Det slider, og 
man kan godt forstå, at nogle ender med at brænde ud.” 

Sådan siger farmakonom Marianne Baggersgaard fra Vojens 
Apotek. Hun har sammen med en farmaceut fra apoteket af-
prøvet et undervisningsforløb på fire moduler, som Vojens 
Apotek har kørt sidste vinter. Forløbet er en del af et stort ud-
viklings- og forskningsprojekt udført af Pharmakon for Apo-
tekerforeningen. Fem apoteker landet over har afprøvet kon-
ceptet, hvis mål er at ruste pårørende til at tackle håndterin-
gen af medicin og øge medicinsikkerheden.

Apoteket 
hjælper 
pårørende
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OVERBLIK. Der er 
mange lægemidler 
at holde styr på for 
Birthe Gripping, hvis 
mand har følgevirk-
ninger efter en 
blodprop i hjernen. 
Hun har deltaget i 
kursus for pårøren-
de afholdt af medar-
bejdere fra Vojens 
Apotek.
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”Vi har fået et stærkt indblik i de 
pårørendes virkelighed. De har 
vist os en enorm tillid, og vi er 
kommet meget tæt på hinanden. 
Det betyder også noget i forhold 
til at kunne give den optimale 
hjælp, når de efterfølgende kom-
mer på apoteket,” siger Marianne 
Baggersgaard.

Før forløbet var hun nervøs 
for, om det, hun og kollegaen 
kunne bidrage med, måske var 
lidt for banalt. Men selvom del-
tagerne alle var ressourcestærke, 
var der ’huller’ i deres viden. For 
eksempel havde de glæde af at få 
forklaret tilskudsregler og substi-
tutionsmedicin. 

”Der er rigtig meget, man som 
pårørende skal overskue i en 
presset hverdag. Vigtigheden af, 
at vi bliver ved med at byde os til 
og forklare, til vi er sikre på, de 
forstår, er noget af det, vi virkelig 
har taget med tilbage til apote-
ket. Vi skal hele tiden være i 
øjenhøjde med de pårørende og 
forholde os til deres situation,” 
siger Marianne Baggersgaard.

Hjælp til selvhjælp

Birthe Gripping er én af otte på-
rørende fra Vojens – alle kvinder 
– der har deltaget i forløbet. Her 
har hun blandt andet fået en for-
klaring på, hvorfor hendes ægte-
fælle ikke bare kan få dobbelt do-
sis af et af de lægemidler, han får 
mod spasmer og kramper, og 
slippe for et andet.

”Min mand har mange følge-
skader efter en blodprop i hjer-
nen og får tolv slags medicin, 
som skal tages forskelligt. Det er 
meget at holde styr på. Oveni 
skifter tabletterne hele tiden 
navn,” siger hun og fortsætter: 

”Før for jeg vild i alle navnene. 
Nu har jeg lært at fokusere på det 
virksomme indholdsstof. Det gi-
ver tryghed at kunne se, at selv-
om tablettens navn er et andet, 
er medicinen den samme. Jeg 
har også lært, at et originalpræ-
parat ikke nødvendigvis er det 
bedste,” siger Birthe Gripping.

Udover større viden og svar på 
spørgsmål har hun fået opslags-

redskaber som apps, slides fra 
undervisningen og links til rele-
vante hjemmesider med fra kur-
set. For eksempel én, hvor hun 
kan se billeder af tabletterne.

”Den er en stor hjælp, når du 
står med et nyt præparat, hvor 
tablettens form eller farve plud-
selig er anderledes. Bliver jeg i 
tvivl, om et af de præparater, jeg 
skal dosere til min mand, er det 

Vi har fået et stærkt indblik i de pårøren-

des virkelighed. Det betyder også noget i for-

hold til at kunne give den optimale hjælp, når 

de efterfølgende kommer på apoteket” 
MARIANNE BAGGERSGAARD, FARMAKONOM, VOJENS APOTEK
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rigtige, har jeg mulighed for at 
tjekke,” siger Birthe Gripping.

Tidligere havde hun svært ved 
at afkode de lange indlægssedler. 
I dag ved hun, at de har en helt 
fast, punktformet struktur.

”Det betyder, at jeg nu hurtigt 
kan orientere mig, når jeg skal 
undersøge noget,” siger hun. 

Forløbet har ikke bare givet 
svar, men også gjort det lettere for 
Birthe Gripping at stille de rigtige 
spørgsmål til læge og apotek.

”Hvis du for eksempel ikke ved, 
at en medicinbevilling fra Sund-
hedsstyrelsen kan løbe ud, får du 
heller ikke spurgt, hvornår den 
gør det. Efter hver mødegang har 
mange af os lige været omkring 
apoteket for at tjekke op på kon-
krete ting, vi har talt om på kur-
set.”

Fælles frirum

Den gensidige forståelse mellem 
deltagerne har været afgørende 
for forløbet.

”Det har betydet meget, at vi 
var otte mennesker i samme situ-
ation: Vi har alle en syg og dårlig 
pårørende, som vi tager os af og 
forsøger at hjælpe bedst muligt,” 
fortæller Pia Thorhauge – en an-
den af deltagerne på holdet.

Hendes egen mand har været 
syg i mange år, og på den lange 
diagnoseliste står brækket ryg, 
brækket hofte, prostatacancer, 
blodprop i hjernen og let de-
mens.

”Det har været godt at møde 
andre, som tumler med de sam-
me problemstillinger. At høre, at 
du ikke er alene. Normalt bliver 
der ikke spurgt ind til den pårø-
rende i sundhedssystemet. Fokus 
er på patienten, hvilket jo er det 

vigtigste. Men det er også hårdt 
at være pårørende.” 

Samtalen lever videre

 Birthe Gripping tager en ny ro 
med sig fra kurset.

”Før havde jeg virkelig svært 
ved at overskue det hele. Alt fløj 
ligesom så forvirret rundt i hove-
det. I dag ved jeg, hvor jeg kan 
hente hjælp og få svar, når der 
opstår spørgsmål,” siger hun.

”Både fagligt og relationelt har 
kurset givet meget. Underviserne 
har været utroligt deltagende, en-
gagerede og kompetente. De har 
delt ud af deres enorme viden, og 
jeg er blevet klogere på alt det, 
apoteket faktisk kan tilbyde.” 

”Sammen med apotekspersona-
let har vi hjulpet hinanden med 
at finde løsninger. Der har ikke 
været brug for forklaringer eller 
omsvøb, fordi alle var i samme 
båd. På grund af den lokale for-

ankring lever samtalen videre, 
selv om kurset er slut. I dag talte 
jeg for eksempel med en af de an-
dre deltagere nede på apoteket,” 
siger Birthe Gripping.

Pia Thorhauge håber, at andre 
fremover får samme mulighed 
som holdet i Vojens.

”Du får god og brugbar viden 
og møder ligestillede. Og det er 
der altså ikke mange steder, du 
kan som pårørende,” pointerer 
hun.

Også Marianne Baggersgaard 
håber, at kurset bliver et fast til-
bud.

”Udover de konkrete redskaber 
til at håndtere medicinen giver 
erfaringsfællesskabet mellem del-
tagerne noget helt særligt. For os 
undervisere har forløbet været 
utroligt givende og rørende. Det 
har været fantastisk at få lov at 
bruge ens faglighed til at gøre en 
forskel,” siger hun. n

Om pårørendeprojektet
Projektet er målrettet pårørende, som har ansvar for medicin til borgere, som er 
over 65 år, og som får fem eller flere lægemidler. 

Undervisningsforløbet i projektet bestod af fire moduler á to timer, hvor en 
gruppe af pårørende mødtes med en farmaceut og en farmakonom fra apoteket. 
De fire moduler omhandlede:

1. Afdækning af behov og ønsker hos pårørende
2. Praktisk brug af medicin
3. Tilskudsregler og når medicinen skifter navn
4. Lokale tilbud og muligheder. 

Efter hvert modul har deltagerne del-evalueret, og til slut gennemførte man en 
samlet evaluering med alle pårørende og personalet fra de fem apoteker.

Fem apoteker har deltaget i afprøvningen af undervisningsforløb og materialer: 
Vojens Apotek, Brønderslev Apotek, Skive Svane Apotek, Skælskør Apotek og 
København Sønderbro Apotek.
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