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DER ER STOR FORSKEL på, hvordan 
kronikere håndterer information om 
deres medicin – fra den selvbestem-
mende og selvstyrende til den, som 
er helt afhængig af hjælp fra den 
nærmeste familie. 

Et nyt dansk studie opstiller fire 
idealtyper, som afspejler kronikeres 

brug af information om deres medicin:

•  Idealtype I er selvbestemmende og i høj grad selvstyrende
•  Idealtype II er sikkerhedssøgende og selvstyrende
•  Idealtype III er afhængig af sundhedsprofessionelle og kun 

lidt selvstyrende
•  Idealtype IV håndterer medicinforbruget tæt sammen med 

den nærmeste familie.

De fire idealtyper har helt forskellige behov for viden om me-
dicin og medicinhåndtering. Det stiller store krav til sundheds-
væsenet, herunder apoteket. Eksempelvis søger idealtype I 
aktivt informationer om for eksempel bivirkninger og interak-
tioner hos en bred vifte af forskellige kilder – for eksempel hos 
fagpersoner, i internetfora og familien. Den type vil typisk kun 
have tiltro til lægens vurdering, hvis den ledsages af faglige be-
grundelser. Idealtype III foretrækker derimod i højere grad en 
enkel, mundtlig forklaring hos egen læge og bliver usikkerved 
for mange informationer om for eksempel bivirkninger. 

Fælles for alle idealtyper er, at alle har et stærkt behov for 
at blive mødt i øjenhøjde og med empati – uanset, om man er 
selvstyrende eller mere usikker. 

Idealtyperne kan altså give et pejlemærke i forhold til, hvor-
når og hvordan man skal informere kronikeren. Patienter, som 
er idealtype III, har brug for grundig information, da de kun i 
begrænset omfang selv opsøger den. 

Idealtyperne er altså ikke konkrete, stadfæstede kategorier, 
men de kan være med til at give sundhedsfaglige en bevidst-
hed om, og et sprog for, hvordan information har indflydelse på 
den enkelte kroniker.  

Overskud

DET HAR EN POSITIV effekt, når en 
farmaceut følger løbende op på hjer-
tepatienter, der tager kolesterolsæn-
kende medicin. Både hvad angår 
compliance og patienternes oplevel-
se af medicinindtaget – og dermed 
på livskvaliteten som kronisk hjer-
tepatient.

Studiet, som er en del af en ph.d.-afhandling, blev foreta-
get ved hjerteklinikken på Kalmar Länssjukhus. En farmaceut 
med særlige kompetencer inden for kommunikation og hjer-
temedicin mødte først hjertepatienterne fysisk på klinikken. 
Derefter fulgte farmaceuten op med medicinsamtaler og moti-
verende interviews i løbet af lidt over seks måneder. 

Indsatsen fungerede ved, at farmaceuten først kortlagde pa-
tientens bekymringer i forbindelse med medicinindtag. Det 
kunne være usikkerhed ved behandlingens effektivitet el-
ler bivirkninger. Derefter talte farmaceuten løbende med pa-
tienten telefonisk. Det kunne føre til, at farmaceuten foreslog 
nedsat dosis eller medicin mod bivirkninger over for den til-
knyttede læge. Det mundende også ud i konstruktive tips til 
patienten – for eksempel, at de kunne bruge en doseringsæske 
– eller i personlige samtaler om deres bekymringer. 

Selve dialogen og den øgede hensyntagen fra en farmaceut 
havde en positiv effekt hos patienten, der oplevede en øget re-
spekt fra sundhedsvæsenet og dermed en større tiltro til deres 
behandling. 

Studiet fandt, at 88 % af de patienter, der fik ekstra støtte fra 
en farmaceut, efterfølgende erklærede, at de tog deres medi-
cin i vid udstrækning. Det tilsvarende tal i gruppen, der mod-
tog standardpleje, var 77 %. 

Studiet fandt dog også, at indsatsen ikke havde betydning for 
patienternes kolesteroltal, men at den derimod havde betyd-
ning for patienternes livskvalitet, idet patienterne fik adres-
seret deres specifikke bekymringer og følte sig bedre hørt af 
sundhedsvæsnet.  

Kronikere 
har forskelligt 
informationsbehov
om medicin

Personlig, farmaceutisk 
omsorg øger compliance 
blandt patienter med 
koronar hjertesygdom

Nyt dansk studie 
identificerer fire 
forskellige typer af 
kronikere i forhold 
til, hvordan de 
håndterer informa-
tion om medicin. 

Hjertepatienter, 
som løbende taler 
med en farmaceut, 
får forbedret com-
pliance og livskva-
litet, viser svensk 
ph.d.-afhandling.
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