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Folk i landdistrikterne
ønsker flere sundhedsydelser på apotek

Apotekernes
rolle nu
og i fremtiden

Jo længere væk
fra en større by,
man bor, jo mere
positiv er man over
for, at apoteket
får en større rolle i
sundhedsvæsenet,
viser nyt australsk
studie.

Danske forskere
gør status over
apotekernes rolle nu og kigger
ind i fremtiden.

ET AUSTRALSK STUDIE har undersøgt, hvilke sundhedsydelser borgere i landdistrikterne ønsker sig på
apoteket, og hvorvidt de er villige til
at betale for ydelserne. 406 kunder
på 20 apoteker i landdistrikter fordelt over hele Australien har medvirket i undersøgelsen.

STYREGRUPPEN FOR Netværk for udvikling af apotekspraksis har leveret det
danske bidrag til en international serie
om apotekernes forhold, vilkår og opgaver samt visioner for apotekets rolle i
fremtiden.

Apotekets nuværende rolle

Befolkningen i landdistrikterne har
generelt dårligere sundhed og højere dødelighed end deres
medborgere i og omkring de store byer. Længere afstand til lægen og andre sundhedsprofessionelle gør det relevant at overveje, om apoteket kan spille en udvidet rolle i landdistrikterne
med henblik på at mindske den geografiske ulighed i sundhed.

Apotekets rolle inden for sundhedsvæsenet er styrket de sidste tyve år. Der er kommet seks nationalt finansierede sundhedsydelser – blandt andet Tjek på inhallation, medicinsamtaler og vaccination. Udviklingen af ydelserne er siden starten af
1990’erne sket med udgangspunkt i forskning for at sikre evidens. Udover de generelle sundhedsydelser laver apotekerne
lokale aftaler om ydelser med blandt andet kommuner og regioner.

Resultat

Muligheder i fremtiden

De adspurgte kunder ønsker især vaccination, hjælp til håndtering af kroniske sygdomme og ydelser, der knytter sig til
mental sundhed. 95 % af respondenterne erklærer sig enige eller meget enige i at de støtter flere sundhedsydelser på apoteket, og at apotekerne har fagligheden til at klare opgaven.
Jo længere fra de store byer respondenterne bor, jo flere ydelser ønsker de, at apotekerne skal varetage.
Hvad angår betalingsvilligheden, mener en tredjedel, at det
bør være gratis, en tredjedel er villig til at betale i underkanten af 100 kr. i timen, mens kun 3 % ville betale mere end 200
kr. i timen.

Visionen for nye opgaver for sektoren falder inden for tre områder:
• Apoteket som sundhedscenter
	Apoteket screener for simple sygdomme, ordinerer medicin
til simple behandlinger, ordinerer medicin til og kontrollerer
igangværende behandlinger og foretager flere vaccinationer.
• Øget medicinsikkerhed ved sektorovergange
	Apoteket samarbejder med blandt andet hospitalet og andre
sundhedsprofessionelle.
• Nye teknologier
	Apoteket understøtter nye teknologier som blandt andet
selvmonitorering, personlig medicin mv.

Baggrund

Konklusion
Forskerne bag studiet konkluderer, at beboere i landdistrikterne vurderer, at de vil få bedre helbred, hvis apoteket får en udvidet rolle, og at flere sundhedsydelser på apoteket vil blive
positivt modtaget hos borgerne.

Se i øvrigt de to ph.d.-studerende ved Syddansk
Universitet, Camilla Lynnerup og Alaa Burghle
diskutere artiklen i episode 4 på deres videoblog
ApoForsk på YouTube.
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Konklusion
Apotekets rolle i sundhedssektoren er styrket i kraft af de
mange nye betalte sundhedsydelser, som er indført de sidste
tyve år. For at en øget integration i sundhedsvæsenet skal lykkes, skal samarbejdet med andre aktører styrkes, den daglige praksis på apoteket optimeres, nye teknologier involveres
og fokus på efteruddannelse af farmaceuter og farmakonomer
fortsættes, lyder forskernes konklusion.
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