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S A M A R B E J D E  P Å  T V Æ R S

Personale på kommunale botilbud for mennesker 
med et udviklingshandicap eller nedsat fysisk el-
ler psykisk funktionsevne og har primært fokus på 

at give beboerne pædagogisk hjælp. De har ikke en sund-
hedsfaglig uddannelse, og det betyder, at der er risiko for, at 
de ikke opdager sygdomme og medicinrelaterede problemer 
hos borgerne i tide. 

Det fik i 2018 Faaborg-Midtfyns Kommune til at indgå et 
samarbejde med Faaborg Løve Apotek og Ringe Apotek om 
at undervise personalet på kommunens bosteder i at hånd-
tere medicin, virkninger og bivirkninger ved medicin, og i 
den forbindelse at blive mere opmærksom, hvordan beboer-
ne reagerer på medicinen og symptomer på fysiske og psyki-
ske sygdomme hos beboerne. 

“Pædagoger er den faggruppe, der tilbringer flest timer 
sammen med beboerne og kender dem rigtigt godt. Viden 
om medicinsk behandling og symptomer på fysisk og psy-
kisk sygdom vil gøre det nemmere for dem at observere, 
hvordan borgerne reagerer på den medicinske behandling”, 
siger Pernille R. Nielsen, souschef, Faaborg Løve Apotek

Apotekerne giver deres viden videre
Svetlana Olsen, farmaceut på apoteket i Faaborg og faglig an-
svarlig for projektet, peger på, at apoteket har en høj faglig-
hed og viden omkring lægemidler og medicinhåndtering.  

“Vi kan give personalet viden og redskaber, der kan med-
virke til, at de bliver i stand til at observere og reagere på be-
boernes medicinske behandling. Det gør, at de både kan 
fremme borgenes livskvalitet og forebygge ind- og genind-
læggelser. Derfor er det oplagt, at kommunen tænker apote-
ket ind i deres opgaver, projekter og tiltag omkring sundhed 
og sygdomsforebyggelse”, siger hun. 

Hos Faaborg-Midtfyn Kommune er der stor tilfredshed 
med samarbejdet med apotekerne.

“Det pædagogiske personale føler sig klædt meget bedre på 
i forhold til medicinhåndtering. Pædagogerne og sundheds-
personalet har også fået et fælles sprog.”, siger Birgit Søgren 
Nielsen, leder, Bo & Aktiv, Faaborg-Midtfyn Kommune. 

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Over hele landet bringes apotekets faglighed i spil i samarbejde med andre aktører inden for sundhedsvæsenet. Hver fortæller vi hver gang om et samarbejde. 

OM SAMARBEJDET

Apotekerne i Faaborg og Ringe har samarbejdet med 
Faaborg-Midtfyns Kommune om undervisning af personale 
på kommunens bosteder i håndtering af medicin. 

Pædagogisk personale fra ni forskellige af Faaborg-Midtfyn 
Kommunes botilbud - i alt 250 medarbejdere - blev under
vist af farmaceuter fra de to apoteker i bl.a. medicinfor-
ståelse, virkning og bivirkninger af lægemidler og lærte i den 
sammenhæng at være opmærksomme på symptomer på 
fysiske og psykiske sygdomme og handle på dem. 

Projektet har resulteret i, at det pædagogiske personale 
har fået øget deres viden om medicin - både virkning og bi-
virkning. Og så har apoteket og personalet også fået større 
kendskab til hinanden. 

Samarbejdet er etableret med hjælp fra kredskonsulenten 
i Danmarks Apotekerforening og økonomisk funderet i en 
satspuljebevilling.

Apotekerne i Faaborg og Ringe har arbejdet sammen med 
Faaborg-Midtfyn Kommune om at undervise pædagogisk 
personale på kommunens socialpædagogiske bosteder i at 
håndtere medicin og medicinens virkning på beboerne. 
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