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peger på, at det er vigtigt at have 
en direkte adgang og god 
løbende kontakt til især de 

praktiserende læger
Laura Lech 
ph.d.-studerende fra Samfundsfarmaci og  
Klinisk Farmaci ved Københavns Universitet

 

I DE SENESTE ÅR er farmaceuterne 
både på apotekerne og på hospitaler-
ne blevet langt mere involveret, når 
patienterne bliver indlagt og udskre-
vet. Det har givet anledning til et øget 
samarbejde på tværs af apoteks- og 
hospitalssektoren om patienternes 
medicin. 

Men hvad skal der til for, at sådan et samarbejde kan funge-
re? Det har ph.d. studerende Laura Lech fra Social- og Klinisk 
Farmaci ved Københavns Universitet undersøgt i et projekt 
udført i samarbejde med vejledere fra Københavns Universi-
tet, Pharmakon og Region Sjælland Sygehusapoteket. Efter en 
række fokusgruppeinterviews med farmaceuter fra begge sek-
torer kan hun konkludere, at lægerne - såvel hospitalslægerne, 
men især de praktiserende læger - er nøglepersoner for et godt 
tværsektorielt arbejde. 

Både hospitalsfarmaceuterne og apoteksfarmaceuterne er 
afhængige af samarbejde med lægerne. Det er lægerne, der 
skal sige god for farmaceuternes forslag til eventuelle justerin-
ger i patienternes medicin. 

“I den sammenhæng peger farmaceuterne i undersøgelsen 
på, at det er vigtigt at have en direkte adgang og god løbende 
kontakt til især de praktiserende læger”, siger Laura Lech. 

Generelt viser undersøgelsen, at både apoteks- og hospitals-
ansatte farmaceuter er interesserede i et tættere samarbejde på 
tværs og i at få mere viden om hinandens arbejdsopgaver.   

Projektet er finansieret af Københavns Universitet, 
Region Sjælland og Danmarks Apotekerforening.

ET NYT STUDIE fra Canada viser, 
at farmaceuter ved hjælp af kogni-
tiv adfærdsterapi på ambulante kli-
nikker effektivt kan hjælpe patienter, 
der lider af søvnløshed.

I forsøget gav farmaceuter kogni-
tiv terapi til en række patienter med 
søvnproblemer. Terapien bestod bl.a. 
af samtaler om patienternes søvn, 
undervisning i at undgå stress og af-

slapningsøvelser. Forud for forsøget havde farmaceuterne fået 
undervisning i søvnterapien ud fra et særligt udviklet program 
kaldet PharmaZzz udviklet af College of Pharmacy and Nutri-
tion på University of Saskatchewan i det vestlige Canada. 

De patienter, som fik terapien, angiver selv, at de fik forbed-
ret både deres søvnkvalitet og reduceret deres forbrug af so-
vemedicin sammenlignet med de patienter, som var i kon-
trolgruppen. De havde også lettere ved at falde i søvn og fik 
næsten halveret det antal gange de vågnede i løbet af natten.  

Tidligere studier har vist, at faggrupper, som ikke er søvnspe-
cialister - f.eks. sygeplejersker eller psykologer - kan opnå ef-
fektive resultater med brug af kognitiv terapi. Resultaterne fra 
det nye canadiske studie indikerer, at farmaceuter også kan 
hjælpe søvnløse til at få en bedre søvn og dermed bedre livs-
kvalitet. 

I studiet deltog 183 patienter, hvoraf kun de 78 endte med at 
opfylde de endelige kriterier for at deltage. Derfor bliver næ-
ste skridt at udføre et randomiseret og kontrolleret forsøg på et 
større antal patienter med søvnproblemer og med deltagelse 
af både farmaceuter ansat på privatapotek og i ambulante kli-
nikker.  

Tværgående  
samarbejde: Lægerne 
har en nøglerolle

Farmaceuter kan give 
effektiv terapi mod  
søvnløshed 

De praktiserende 
læger er nøgleper
soner for et godt 
samarbejde mellem 
apoteksfarmaceu
ter og farmaceuter 
på hospitalerne

Farmaceuter kan 
hjælpe patienter 
med søvnproble
mer til at få en 
bedre søvnkvali
tet og nedsætte 
deres forbrug af 
sovemedicin, viser 
canadisk studie.   
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