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De fleste apoteker har en profil på Facebook, og det kan være et 

rigtig godt værktøj i den lokale markedsføring af apoteket. Apote-

kerforeningens kommunikationsafdeling har netop lagt en guide til 

apotekets brug af Facebook på medlemsnettet. Få overblikket her.

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Optimér apotekets 
brug af Facebook
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Ledelsen ansvar 
Det kan være en god idé at lægge den 
daglige drift af apotekets Facebookside 
og andre sociale medier i hænderne på 
medarbejdere, der er fortrolige med medi-
erne og færdes hjemmevant på dem. I sid-
ste ende er det dog en vigtigt, at ledel-
sen involverer sig i at lægge strategi 
og retningslinjer. Hvilket billede af apote-
ket vil man gerne vise på Facebook? Og 
hvilke mål er der for både indhold, fre-
kvens og antal følgere? Det sikrer retnin-
gen og motiverer medarbejderne, hvis le-
delsen følger med og løbende evaluerer 
indsatsen.

Mix indholdet  
Facebook egner sig rigtig godt til at skabe relationer til sine 
kunder – og jo tættere man kommer på dem, des større er 
sandsynligheden også for, at de vil købe deres plejeproduk-
ter på apoteket frem for i detailhandlen. Gode kunderelatio-
ner kan man skabe via et mix mellem sundhedsfaglige 
råd, historier fra apotekets hverdag og aktuelle emner. 
Og så kan man selvfølgelig også med fordel fortælle, hvis 
der er solcreme på tilbud – men man skal tænke over signa-
let, hvis det er det eneste indhold på siden.

Vis, at der er liv 
Der er ikke noget facit for, hvor ofte man skal lægge indhold 
på sin Facebookside. Det kan dog være en god ide at gøre 
det med en relativt fast frekvens, så ens følgere ved, hvad 
de kan forvente af siden. En god måde at sørge for dette er 
ved at planlægge indhold i Facebooks Kreatørstudie for ek-
sempelvis en måned ad gangen. På den måde kan man sikre 
en nogenlunde fast frekvens og samtidig skabe et godt 
mix af indhold. Det er dog samtidig en god idé løbende at 
have blik for, om planen skal justeres, eller der opstår aktuel-
le emner, som vil egne sig til et opslag. 

Svar, som du ville gøre i skranken  
Spørgsmål og kommentarer på Facebook-siden kræver hurtige og dedikerede svar. 
Apoteket kan betragte dialogen med kunderne på Facebook lige som i skranken – 
her vil man som udgangspunkt tage alle forespørgsler, kritik eller klager alvor-
ligt og forsøge at svare venligt og imødekommende, selv hvis tonen fra kundens 
side er lidt vrissen. Samme tommelfingerregel gælder på Facebook. Modtager apo-
teket derimod en kommentar, som er decideret ondskabsfuld, eller som måske har 
racistiske undertoner, kan man roligt slette den og anmelde den til Facebook. Lige-
som man formentlig ikke ville tolerere denne type opførsel på det fysiske apotek, 
bør man heller ikke gøre det online. 
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Vær sjov  
– men ikke for sjov  
Facebook er et uformelt medie. 
Derfor må tonen i apotekets op-
slag gerne være mere nede på 
jorden og humoristisk, end hvis 
man eksempelvis skrev et ny-
hedsbrev. Emojis skaber øget en-
gagement, så brug dem gerne i 
jeres opslag. Men tænk samtidig 
over, at apoteket af de fleste be-
tragtes som et sted, hvor man får 
seriøs, sundhedsfaglig rådgiv-
ning. Humor kan derfor med for-
del bruges i afmålt dosis, indhol-
det skal altid være apoteksrele-
vant, og tonen bør ramme en 
balance mellem sjov og seriøs.

Vil du vide mere? 
På medlemsnettet finder du en endnu mere detaljeret guide til, hvordan apoteket får mest 
muligt ud af sin lokale tilstedeværelse på Facebook samt gode råd til, hvordan man kan 
skabe synlighed i lokalpressen. 

Ved konkrete spørgsmål er apoteket desuden altid velkommen til at kontakte kommunika-
tionsdirektør Lene Lund Hansen på llh@apotekerforeningen.dk eller foreningens presse-
konsulent Merete Wagner Hoffmann på mwh@apotekerforeningen.dk.
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Vis dit apotek og personale   
Sørg for at gøre opslagene personlige, så man 
kan se, at de kommer fra netop dit apotek. Det kan 
være små detaljer som at bruge et billede af en va-
reopstilling i kunderummet eller af en medarbejder, 
der holder et produkt, frem for et reklamebillede.

Nå ud til de lokale   
Hvem er det, du gerne vil nå med dit indhold? Højst 
sandsynligt borgerne i lokalområdet. Du kan evt. købe 
dig til lokal rækkevidde via Facebooks annoncerings-
modul – her kan du målrette opslag til meget specifikke 
målgrupper ud fra bl.a. geografi, alder og interesser. 
Det kræver, at en medarbejder investerer tid i at sætte 
sig ind i, hvordan det fungerer, men selve annoncerin-
gen kan gøres effektivt for selv små beløb.

Brug billeder – med omtanke 
Facebook er et visuelt medie, og dine følgere rea-
gerer på et godt foto. Faktisk får opslag med bil-
leder i gennemsnit 53 % flere likes og 104 % 
flere kommentarer end opslag uden. Det må 
gerne være billeder, I selv tager – kvaliteten 
fra en smartphone er helt fin. Hvis du 
bruger andres billeder, så sørg for, 
at du har fået lov til det. Ellers kan 
der komme en høj regning fra den 
fotograf, som har rettighederne. 
Sørg også for at få skriftligt 
samtykke til at bruge billedet 
fra dem, der er med på det, 
så du overholder GDPR-
reglerne.

8
Kend konkurrencereglerne   
Konkurrencer på Facebooksiden skaber 
engagement og interaktion med bruger-
ne, men du skal sætte dig ind i reglerne. 
Eksempelvis er det ikke tilladt at stille som 
krav til deltagelse i en konkurrence, at bru-
gerne deler et opslag, ”synes godt om” din 
side eller ”tagger” sig selv eller sine ven-
ner. Du må til gengæld gerne bede delta-
gerne kommentere eller ”synes godt om” 
opslaget. 
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På Albertslund Apotek har 

den nytiltrådte apoteker, 

Mia Bendix Andersen, lagt 

stort engagement i at gen-

tænke apotekets tilstedevæ-

relse på Facebook. Her 

bliver medarbejderne brugt 

til at skabe loyalitet og 

tryghed hos kunderne.

Tekst: Trine Ganer

Da Mia Bendix Andersen 
overtog Albertslund Apo-

tek i april i år, måtte hun til sin 
store ærgelse som noget af det 
første lukke apotekets Facebook-
side ned. Siden var knyttet op på 
den tidligere apotekers personlige 
profil, og apoteket mistede der-
med hele den følgerskare, som 
var bygget op gennem flere år. 

Det var med andre ord helt for-
fra for den nytiltrådte apoteker, 
og hun har benyttet muligheden 
for at gennemtænke apotekets 
profil på Facebook på ny. 

”Før i tiden var Albertslund 
Apotek meget seriøst og fagligt på 
Facebook. Billederne var stilrene 
og professionelle. Jeg vil gerne 
være mere personlig og lade med-
arbejderne være apotekets ansigt 
udadtil,” siger Mia Bendix Ander-
sen.

Den gode historie

Målet er at fortælle den gode hi-
storie om Albertslund Apotek. Og 

Albertslund Apotek:

Medarbejderne er apotekets ansigt  på Facebook

MEDARBEJDERGULD. Ved at præsentere apote-
kets to servicemedarbejderne, får Albertslund 
Apotek fortalt en historie om, hvem de er, hvad 
de beskæftiger sig med – og sat ansigter på.
 

her er netop medarbejderne ho-
vedpersonerne. Det er dem, som 
borgerne møder, når de kommer 
ned på apoteket, så er det selvføl-
gelig også dem, de skal møde på 
Facebook, mener Mia Bendix An-

dersen. 
”Det giver tryghed og loyalitet, 

hvis man kender ansigterne på 
dem, man møder på apoteket. Vi 
er ikke bare en butik, hvor man 
henter sin medicin. Hos os bliver 
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Medarbejderne er apotekets ansigt  på Facebook

Jeg kunne ikke 

forestille mig bare at 

uddelegere det hele. 

Det er apotekets an-

sigt udadtil. Det skal 

jeg selvfølgelig enga-

gere mig i som leder.”
MIA BENDIX ANDERSEN, 
APOTEKER, ALBERTSLUND APOTEK

#vigørlivetnemmerefordig
Apoteket vil med sine opslag på 
Facebook i små historier vise, hvor-
dan man gør livet nemmere for bor-
gerne. Fremover vil de derfor bruge 
et fast hashtag for at understrege 
budskabet.

TOPSCORER. Opslaget her er indtil 
videre det, som flest har interageret 
med. Det hjælper nok, at Mia Bendix 
Andersens hund agerer model.

man mødt af fagligt kvalificerede 
medarbejdere, der er der for at 
hjælpe,” siger hun.

Det betyder, at når apoteket gør 
opmærksom på muligheden for 
en medicinsamtale, ledsages tek-
sten af et billede af tre farmaceu-
ter på apoteket, der sidder klar. 
Og når der er rabat på produkter, 
er det en medarbejder på apote-
ket, der viser produkterne – enten 
på et billede eller en lille film. 
Endelig laves der også opslag, når 
en elev for eksempel består sin 
eksamen.

”Vi vil gerne vise, at apoteket er 
et sted med uddannede, fagligt 
dygtige medarbejdere. Og at det 
er et godt sted at være ansat,” si-
ger Mia Bendix Andersen.

Udstillingsvindue over 
for nye medarbejdere

Hun ser nemlig ikke kun sociale 
medier som et sted, hvor de kom-
mer tættere på kunderne. Face-
book er et vigtigt udstillingsvin-
due overfor potentielle, nye med-
arbejdere.

”Når vi søger nye medarbejde-

re, går potentielle ansøgere da 
helt sikkert ind og tjekker apote-
kets Facebookprofil, så de kan få 
et indtryk af, hvad vi er for et 
apotek. Jeg vil gerne vise, at Al-
bertslund Apotek er et sjovt sted 
at arbejde, og at vi er fagligt am-
bitiøse og først med nye sund-
hedsydelser,” siger Mia Bendix 
Andersen.

Hun er selv meget involveret i 
apotekets arbejde med sociale 
medier. 

”Jeg kunne ikke forestille mig 
bare at uddelegere det hele. Det 
er apotekets ansigt udadtil. Det 
skal jeg selvfølgelig engagere mig 
i som leder,” siger Mia Bendix, 
der især i opstarten har været 
med til at definere strategi og 
rammer for arbejdet. Nu har hun 
trukket sig lidt mere tilbage og 
overladt en stor del af arbejdet til 
markedsføringsteamet, men hun 
godkender stadig alle opslag, og 
det er også ofte hende, der svarer 
kunderne, når de spørger om no-
get – også uden for apotekets åb-
ningstid.

Men hvad siger medarbejderne 
til at optræde på apotekets Face-
bookprofil? 

”Nogle har ikke lyst, og det er 
selvfølgelig helt okay. Men de fle-
ste synes, at det er supersjovt. De 
yngre er vant til at kommunikere 
og bruge sig selv på sociale medi-
er. Så for dem er det helt natur-
ligt, og de er jo supergode til 
det,” siger den nye apoteker.  n
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