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Sektoren opfylder nu 75 % af målet for 

compliancesamtaler, efter at målet for nylig 

blev revideret. Her får du gode råd til, 

hvordan apoteket kan arbejde med compli-

ancesamtalerne, så sektoren kan nå helt i 

mål.

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Sundhedsydelser som compliancesamtaler har 
måske ikke haft topprioritet de seneste fire må-

neder, hvor der er blevet løbet ekstra stærkt på apo-
teket på grund af COVID-19. Men nu hvor hverda-
gen så småt er vendt tilbage, betyder det mange ste-
der, at man igen er begyndt at have fokus på andre 
opgaver, eksempelvis compliancesamtaler.

Compliancesamtalerne har på mange apoteker 
været en hård nød at knække, siden ydelsen blev 
indført i april 2018. For hvor medicinsamtalen til 
nye kronikere ofte er en naturlig efterfølger til det 
klassiske spørgsmål ”har du taget medicinen før?”, 
kræver det andet og mere at visitere til en compli-
ancesamtale. Det er formentlig en af grundene til, 
at implementeringen af compliancesamtalerne har 
været vanskeligere end først antaget, forklarer Bir-

the Søndergaard, der er sundhedsfaglig direktør i 
Danmarks Apotekerforening. 

”Visitationen til compliancesamtaler sker ikke af 
sig selv. Det kræver, at man lytter og får stillet de 
rigtige – ofte lidt nærgående – spørgsmål. Og det 
kan være grænseoverskridende for nogle,” siger Bir-
the Søndergaard. 

Kun 34 % takker ja

I uge 41 sidste år blev der gennemført en sektormå-
ling, hvor 35 apoteker registrerede antallet af borge-
re, der blev tilbudt en compliancesamtale. I alt 265 
borgere fik tilbuddet i løbet af den uge. Af dem var 
det kun 34 %, der takkede ja. Samme resultat viste 
den sektormåling, der blev foretaget tidligere sam-
me år. 

”Tallene tyder på, at det ikke er klart nok for bor-
gerne, hvad de får ud af samtalerne. Det er apote-
kets opgave at tilbyde ydelsen på en måde, så borge-
ren forstår gevinsten ved det. Det kræver fokus fra 
ledelsens side og øvelse i, hvordan man bedst får 
borgeren motiveret,” fortæller Birthe Søndergaard.

En vigtig del af apotekets arbejde

Selvom det kan være svært at få gang i compliance-
samtalerne, understreger hun vigtigheden af ydel-

Tættere på målet 
for compliancesamtaler

Det her er et af de steder, hvor apoteket 

virkelig kan gøre en forskel for borgerne. 

Det er apotekets kernefaglighed, der er på 

spil i compliancesamtalerne.”

”
BIRTHE SØNDERGAARD, 
SUNDHEDSFAGLIG DIREKTØR, 
DANMARKS APOTEKERFORENING
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Rundt om compliancesamtalen
Compliancesamtale er et tilbud til medicinbrugere, 
der har problemer med at følge deres behandling. 
Målgruppen er borgere, som har fået ordineret medi-
cin i mindst 12 måneder for en kronisk sygdom, men 
som ikke tager den som anbefalet.

Formålet med compliancesamtalen er at sikre, at bor-
gerne får mest muligt ud af deres medicinske be-
handling, og at nedbringe antallet af medicinfejl. 

Ydelsen blev implementeret i april 2018. Oprindeligt 
skulle ydelsen have været fuldt implementeret ved 
udgangen af 2019, men med de nye mål i brutto-
avanceaftalen er implementeringsfasen sat til at ud-
løbe i 2021.

af det justerede mål 
blev opfyldt på sektorplan i 
1. kvartal af 2020.

Nye mål for 
compliancesamtaler
I forbindelse med bruttoavanceaftalen 2020 blev må-
let for compliancesamtaler nedjusteret for at passe 
bedre til den virkelighed, man oplever på apoteket. 
Det betød på sektorplan, at man gik fra en målopfyl-
delse på 28 % til 75 % for 1. kvartal 2020. 

Det er både sektorens samlede mål for antallet af 
compliancesamtaler og det enkelte apoteks individu-
elle mål, der er blevet justeret i den nye aftale. 

Justeringerne af de individuelle mål har betydet, at i 
alt 61 apoteker nu er kategoriseret som ’grønne’ i 1. 
kvartal 2020 og således levede op til mindst 85 % af 
deres individuelle mål. 20 apoteker er ’gule’, hvilket 
betyder, at de i 1. kvartal 2020 levede op til mindst 65 
% af deres mål. De resterende apoteker er ’røde’ og 
levede dermed op til mindre end 65 % af målet.

Kilde: Benchmark-analyse for 1. kvartal 2020 udarbejdet af 

Danmarks Apotekerforening. Analysen kan læses i sin helhed 

på medlemsnettet. 

sen. Non-compliance er nemlig et udbredt problem, 
som kan koste dyrt for både folkesundheden og 
statskassen.

”30-50 % af al receptpligtig medicin bliver ikke 
taget som anbefalet. Det betyder, at man hos man-
ge borgere ikke kan forvente den optimale behand-
lingseffekt, og det er selvfølgelig et alvorligt pro-
blem,” siger Birthe Søndergaard. 

Derfor er det vigtigt, at apoteket har fokus på at 
implementere compliancesamtalerne fuldt ud, så 
flest mulige kan få hjælp til deres behandling.

”Det her er et af de steder, hvor apoteket virkelig 
kan gøre en forskel for borgerne. Det er apotekets 
kernefaglighed, der er på spil i compliancesamtaler-
ne, og den skal vi selvfølgelig udnytte bedst mu-
ligt,” understreger Birthe Søndergaard.

Læs med på de følgende sider, hvor nogle af de apoteker, 
der har knækket koden til compliancesamtalerne, deler 
ud af deres gode erfaringer. 

75%

>
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ENGAGEMENT
”Det vigtigt at inddrage begge faggrupper 
hele vejen igennem. Farmaceuterne skal 
kende deres opgave, og den visiterende 
farmakonom skal have feedback efter 
samtalen, så de kan se, hvilken forskel de 
har været med til at gøre.”
 
”Det er et vigtigt signal at sende fra ledel-
sens side, at det her er noget, vi forventer.
Farmaceuter skal være klar, når samtalen 
er der. Det er deres faglige ansvar, at ydel-
sen bliver implementeret. Og farmakono-
merne skal visitere – det er deres faglige 

ansvar. Det kan lyde lidt hårdt, men det er 
vigtigt. Begge faggrupper er netop lige 
vigtige for at få ydelsen til at fungere.”
 
”Til at begynde med satte vi mål for hver 
enkelt medarbejder. På den måde blev det 
ikke et spørgsmål om, hvem der var mest 
motiveret for opgaven – alle skulle gøre 
det. Det var vigtigt, indtil det kørte, så både 
farmaceuter og farmakonomer vænnede 
sig til, at det var en del af hverdagen.”

KEEP IT SIMPLE
”Det behøver ikke være så avanceret! Det 
gælder om at finde nogle af de ’nemme’ 
adgange, for når man først har fået dem 
ind, er der altid noget at komme efter.
Man behøver ikke være nervøs for, om det 
bliver en compliancesamtale – det gør det 
næsten altid. Keep it simple!” 

KONKURRENCEPARAMETER
”Compliancesamtalerne er med til at skabe 
ambassadører for apoteket blandt borger-
ne. Vi har fået nogle rigtig gode tilbage-
meldinger fra folk, som går rundt i Stege 
og fortæller om den hjælp, de har fået på 
apoteket, fordi de har været så glade for 
den. På den måde bliver sundhedsydelser-
ne et konkurrenceparameter, hvor man får 
bundet folk til sit eget apotek.”

ANNE METTE  
JØRGENSEN, 
SOUSCHEF OG
FARMACEUT,
STEGE APOTEK

”Compliancesamtalerne har 
skabt ambassadører for apoteket”

TEAMSPIRIT
”Vi har nogle meget engagerede farma-
ceuter, der rigtig gerne vil det her. Det var 
en god start. Og så har vi en god kultur, 
hvor man arbejder sammen som et team. 
Vores farmakonomer er også rigtig gode til 
at visitere til compliancesamtalerne. Vi har 
holdt fokus ved at skrive på vores intranet, 
hvor mange compliancesamtaler der er 
blevet lavet. I begyndelsen dagligt, nu er 

det ugentligt. Så går der lidt sport i den 
mellem afdelingerne.”

DIALOG
”Nøglen er at få åbnet munden og spurgt 
kunderne om deres behandling: husker du 
medicinen, er du smertedækket, har du 
fået målt dit blodtryk? Det første skridt er 
at få åbnet en dialog. Og så giver det i for-
uroligende mange tilfælde anledning til en 
compliancesamtale. Vi var også et godt 
stykke tid om at få hul på det. Man skal lige 
bryde koden, men så finder folk ud af, at 
det er fedt at lave og slet ikke så svært.”  

PRIORITERING
”Det kræver ledelsesfokus at implemente-

re en ny sundhedsydelse. Man skal erken-
de, at man skal prioritere – at det er på be-
kostning på noget andet i en periode. Vo-
res fokus på compliancesamtaler er helt 
klart gået ud over vores fokus på salg og 
kampagner i en periode. Du kan ikke have 
fokus på det hele samtidig. Men efter en 
implementeringsperiode kører det mere af 
sig selv. Perioden skal vare længe nok til, 
at man får oparbejdet en vis rutine.”

ANERKEND
”Det er vigtigt, at vi fra ledelsens side hu-
sker at rose og anerkende personalets ind-
sats – både farmaceuter og farmakono-
mer. Konkret har jeg anerkendt indsatsen 
ved at tildele personalet halvdelen af pen-

”Man skal prioritere det – på bekostning 
af noget andet i en periode”

MADS HAANING,
APOTEKER, 
SORØ OG 
GLUMSØ APOTEK

229%
af apotekets mål for 
compliancesamtaler blev opfyldt 
i 1. kvartal af 2020. Også inden 
justeringen af målene opfyldte 
apoteket sit individuelle mål.
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LEDELSE
”Først og fremmest har vi truffet en ledel-
sesbeslutning om, at vi vil det her. Vi vil 
gerne vil være del af sundhedsvæsnet; så 
er vi også forpligtet til at levere sundheds-
ydelserne. Vi skal gøre en forskel – på en 
måde, som de ikke kan i Matas og Brugsen. 
Derfor er compliancesamtalerne en priori-
teret opgave for os.” 

SYNLIGGØRELSE
”Vi har italesat denne prioritering over for 
personalet på morgenmøder og persona-

lemøder. Og så har vi gjort compliancesam-
talerne til en synlig del af vores hverdag: vi 
har hængt sedler op i recepturen, hvor vi 
skriver, hvem der har udført og visiteret til 
samtalen. Når det går godt med complian-
cesamtalerne, er det nemlig både farma-
ceuterne og farmakonomernes fortjene-
ste.”

BRUG SALGSMETODER
”Personalet er blevet trænet i skranken i 
forbindelse med mærkevaresalg. Og det 
har faktisk også hjulpet i forhold til sund-
hedsydelserne. Det handler om at få stillet 
det første spørgsmål, på en måde så kun-
dens interesse bliver vakt. På den måde 
kræver salg og visitation til sundhedsydel-
ser mange af de samme ting.”

LYT
”Compliancesamtalerne er sværere at visi-
tere til end medicinsamtale til nye kronike-
re. Mange kunder føler selv, at de har styr 
på det, hvis de har fået noget medicin i 
mange år. Derfor skal man virkelig spidser 
ører, når man taler med dem, for at fange 
de små indgange.” n

VIBEKE 
ABRAHAMSEN, 
APOTEKER, 
APOTEKET 
SVALEN,
KØBENHAVN
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”Salg og sundhedsydelser  
kræver mange af de samme ting”

1063%
Glumsø Apotek opfyldte i Q1 2019 50 % af målet. I Q4 var tallet 333 %. 
Med det nye mål opfyldte apoteket i 1. kvartal 2020 hele 1063 % af sit mål.

Sorø Apotek gik fra 18 % i Q1 til 104 % i Q4.  I 1. kvartal af 2020 var tallet  
hele 1478 %. 

gene for ydelsen til at lave noget fælles 
for. Derfor skal vi snart en tur i Tivoli. 

I forhold til farmakonomerne handler også 
om at få italesat, at vi godt ved, at de i vir-

keligheden også har fagligheden til at lave 
compliancesamtaler. Men i første omgang 
handler det om at vise sundhedsmyndighe-
derne, at vi samlet som apotek kan levere. 
Så lige nu er fokus for dem på at visitere.” 

357%
af apotekets mål for 
compliancesamtaler blev opfyldt 
i 1. kvartal af 2020. Også inden 
justeringen af målene opfyldte 
apoteket sit individuelle mål.
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