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Når apotekerne skal sikre, at borgere ople-

ver diskretion, når de køber eller bliver 

rådgivet om medicin, bør de altid tage 

udgangspunkt i den enkeltes behov. Og så 

handler diskretion ikke bare om den fysi-

ske afstand til skranken, men også om 

stemmeføring, at kunne lytte, og at apote-

kets ansatte er åbne for at tale med hinan-

den om god diskretion. 

Tekst: Kim Andreasen, freelancejournalist

I løbet af de seneste måneder har butikker, restau-
ranter og offentlige institutioner fået streger på 

gulvet som følge af COVID-19. Tidligere var det kun 
på apoteket eller i banken, at man blev mødt af stre-
gerne, og de var der ikke for at minimere smittefare, 
men for at sikre den enkelte borger diskretion ved 
skranken. 

Selv om linjen på apoteket nu også fungerer som 
forholdsregel mod COVID-19, er den stadig et rele-
vant værktøj, når det handler om at overholde krav 
om diskretion, som fremgår af apotekerloven. Krav 
der blandt andet skal sikre, at andre kunder ikke får 
indblik i, hvilken type medicin den enkelte kunde 
skal have, eller hvordan den skal tages.

Op til det enkelte apotek

Ifølge Stine Fabricius, cand.pharm. og sundhedsfag-
lig konsulent i Danmarks Apotekerforening, er di-
skretion på apoteket dog meget andet end linjen på 
gulvet. 

“Selv om diskretion er skrevet ind i apotekerlo-

Diskretion er 
ikke kun stregerne 
på gulvet

ven, så står der alene, at man skal 
opfylde det, men ikke hvor-
dan. Det er op til det en-
kelte apotek at finde 
ud af, hvordan 
man gør hos 
dem. Apoteket er 
en del af sundheds-
væsenet, og mange 
kommer på apoteket 
med noget, som kan være 
meget privat. Ofte vælger 
folk endda at gå på apoteket i 
stedet for at gå til deres læge. Så 
derfor har borgeren en berettiget for-
ventning om, at de oplever diskretion 
på apoteket,” forklarer Stine Fabricius, 
der blandt andet underviser farmaceutstu-
derende i rådgivning.

Udgangspunkt i borgerens behov

Hun peger på, at det først og fremmest handler om, 
at personalet løbende er bevidst om, hvordan man 
sikrer bedst mulig diskretion med udgangspunkt i 
den enkelte kundes behov. 

“Det er meget forskelligt, hvornår en borger sy-
nes, at der er behov for særlig diskretion. Nogle har 
intet problem med at fortælle hele apoteket, at nu 
er de nede og hente Viagra, mens andre synes, at 
det er meget pinligt, at de er i blodtryksbehandling. 
Det skal man som apoteksansat kunne navigere i,” 
siger Stine Fabricius. 

Aldrig en automatekspedition

Lærke Poulsen, cand.pharm., afdelingsleder og an-
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Frø sikrer fortrolighed  
På Øresunds og Østerbro Apotek i København er en lille 
frø lavet af stof med til at øge diskretionen. Apoteket 
bruger den,  når der afholdes medicinsamtaler. 

“Når en af os har en medicinsamtale, så sætter vi frøen 
på skranken ved siden af det område, hvor vi har sam-
talerne. Den er et nemt og simpelt signal til de øvrige 
ansatte om, at når frøen står der, så ved vi, at vi ikke 
skal stille os i skranken eller forstyrre kollegaen, der er i 
gang med samtalen,” fortæller farmaceut på Øresund 
og Østerbro Apotek, Rasmus Kornfelt. 

Indretning giver diskret 
og mere personlig ekspedition
Vanløse Løve Apotek ligner ikke et traditionelt apotek med en skranke. I stedet 
ekspederes borgerne fra to søjler med hver tre terminaler, som står i en cirkel 
med cirka to meters afstand fra hinanden. Den apoteksansatte står ikke bag en 
disk, men ved siden af kunden. 

“Vi har valgt at indrette apoteket, så vi ikke bliver skrankepaver, men personlige 
og vedkommende for vores kunder. Samtidig giver indretningen en optimal 

diskretion og tryghed for kunden, fordi der er så god afstand mellem søj-
lerne, og fordi terminalerne står i en cirkel. Selv om de øvrige kunder kan 

gå rundt om søjlen, hvor der bliver ekspederet, så kan de ikke se, 
hvad der sker på vores pc-skærm, for vi har fået et særligt filter 

på, som gør, at man skal stå lige foran skærmen for at 
kunne se skærmbilledet,” siger Aslan Asghari, 

apoteker på Vanløse Løve Apoteket.  

                  Nogle har 
          intet problem med at 

   fortælle hele apoteket, at nu 
er de nede og hente Viagra, mens 

andre synes, at det er meget pinligt, 
at de er i blodtryksbehandling.”

STINE FABRICIUS, 
SUNDHEDSFAGLIG KONSULENT, 

APOTEKERFORENINGEN

”

Vanløse Løve Apotek:

Øresunds og Østerbro Apotek:
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deres medicin. Fornemmer man, at en kunde egent-
lig gerne vil i dialog, men kigger sig lidt rundt, så 
kan det være, at man skal tilbyde dem at gå lidt afsi-
des eller i hvert fald tale meget lavt,” siger Lærke 
Poulsen. 

Hårfin balancegang

Samtidig påpeger Stine Fabricius, at tiltag omkring 
diskretion er en hårfin balancegang, hvor apoteket 
også nogle gange skal være med til at nedbryde ta-
buer. 

“Vi skal også signalere til kunderne, at de altså 
godt kan tale med os om noget, der kan være svært 
og meget personligt,” siger hun. 

Både Stine Fabricius og Lærke Poulsen oplever, at 
apotekerne rundt om i landet arbejder seriøst med 

diskretion. 
“Der er mange, der er særligt opmærk-

somme på medicinsamtalerne. Så har 
man måske en skranke, der står 
lidt for sig selv, som man bruger. 

Eller man har et særligt rum, hvor 
man kan tage kunderne med hen,” siger 

Lærke Poulsen. 
Stine Fabricius understreger, at det er afgø-

rende, at apoteket har en åbenhed for, at man 
internt kan tale om diskretion. 
“Det kan for eksempel indebære, at man er enige 

om, at man godt kan gøre sin kollega opmærksom 
på, at vedkommende taler lidt højt, og at det også 
er okay at tale om situationer, som er svære, og 
hvor man måske kunne have gjort det på en anden 
måde,” siger hun.

Tag temperaturen på diskretionen

En anden vigtig del af arbejdet er at spørge kunder-
ne om, hvordan de oplever diskretionen på apote-
ket. 

“Man kan kombinere kunders oplevelser ved selv 
at sætte sig ud i apoteket og finde ud af, hvor meget 
man kan følge med i, hvad der foregår ved skran-
kerne. På den måde kan man tage temperaturen på, 
hvordan det går med diskretionen, og det giver en 
god fornemmelse af, hvad man eventuelt skal arbej-
de videre med,” siger Stine Fabricius. n

svarlig for efteruddannelse til apotekerne på Phar-
makon, er enig i, at det drejer sig om at genspejle 
sig i kundens adfærd, så man får skabt et troværdigt 

og trygt rum for dialogen med kunden.
“Vurdér hver enkelt kunde for sig. Se og 

lyt, og lav aldrig en automatekspediti-
on. Man kan for eksempel se på, 

hvordan kunderne står foran 
skranken. Har de korslag-

te arme, har de må-
ske ikke lyst til 

at tale med 
dig om 

Vurder 
hver enkelt 
kunde for sig. 
Se og lyt. Og lave 
aldrig en automat-
ekspedition.”
LÆRKE POULSEN, 
AFDELINGSLEDER, 
PHARMAKON

”
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