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Skulle du ikke lige 
prøve den her app?
Af Kim Andreasen

HVER GANG perso-
nalet på Vejle Løve 
Apotek fornemmer, at 
kunderne kunne have 
gavn af at gøre brug af 
den nye app, får de et 
af de små visitkort om 

appen med i hånden eller i posen med 
medicin. Det kan for eksempel være i de 

tilfælde, hvor apoteket ikke har kundens 
medicin på lager. 

”Så forklarer vi, at appen kan vise, om 
vi har medicinen på lager med det sam-
me, og hvis vi ikke har, kan man hurtigt 
bestille det. Så behøver de ikke gå for-
gæves en anden gang”, forklarer apote-
ker Claus Holm Slot. 

På apoteket i Vejle har Claus Holm Slot 

også givet tre af farmakonomerne en 
helt særlig rolle i forhold til den nye app. 

“De har fået til opgave at sætte sig sær-
ligt godt ind i appen og dens muligheder. 
Så kan de øvrige kolleger altid spørge 
dem til råds. Og med tre app-eksperter 
er der ret stor sandsynlighed for, at der 
altid er mindst en på arbejde”, siger han. 

Visitkort er vigtigste værktøj

Jeanette Juul Rasmussen, apoteker, Birkerød Apotek

Det kræver en holdindsats

Claus Holm Slot, apoteker, Vejle Løve Apotek

V O X P O P

I april kunne kunderne på landets apoteker for første gang hente den nye app 'apoteket'. Her kan 
man bestille medicin, se om apoteket har en bestemt medicin på lager, se den aktuelle pris, blive 
husket på, at man skal tage sin medicin og mange andre af de ting, som man som kunde ellers skulle 
ringe til apoteket eller møde op for at ordne.

I løbet af de første par måneder har mere end 30.000 danskere hentet appen ned på deres mobil, 
og potentialet er mange gange større. Farmaci har talt med tre apotekere om, hvad de gør for at 
udbrede kendskabet til appen og hvilke overvejelser, der ligger bag.  

PÅ BIRKERØD Apotek 
har apoteker Jeanet-
te Juul Rasmussen pri-
oriteret, at så mange af 
de ansatte som muligt 
skal have kendskab 
til appen og dens mu-

ligheder. Hun har derfor opfordret alle 
blandt personalet til at downloade den. 

“Jeg betragter indsatsen for at få vores 
kunder gjort opmærksomme på appen, 
og få dem til at downloade og bruge den, 
som en holdindsats, som alle skal tage 

del i. Jo flere af de ansatte, der kender 
appen godt, jo flere kan rådgive kunder-
ne i, hvordan man bruger den”, siger Jea-
nette Juul Rasmussen.

 Hun forklarer, at materialet fra Apo-
tekerforeningen er blevet brugt flittigt 
- både det interne informationsmateri-
ale, som apoteket har haft oppe på mor-
genmøder - og de små visitkort til kun-
derne, som er blevet revet væk i så højt 
et tempo, at apoteket snart skal have be-
stilt en ny sending. 

 “Det gælder om at bruge enhver an-

ledning til at sige til kunderne: “Skulle 
du ikke lige prøve den her app?” Både i 
skranken og når man har en kunde i te-
lefonen, som måske har ringet flere gan-
ge for at høre, om noget bestemt me-
dicin er på lager. Så kan vi lige sige til 
vedkommende, at det er nemt at se i ap-
pen”, forklarer Jeanette Juul Rasmussen, 
som også peger på, at mange af kunder-
ne ser det som en fordel, at de med ap-
pen kan forny deres recept hos lægen.
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Udnytter kundernes spørgsmål

1Udnyt kundernes 
spørgsmål

Brug mulighederne for at 
fortælle kunderne om, hvad 
appen kan, hvis de spørger om 
noget, som de også kan finde 
svaret på i appen. 

2 Kend appens funktioner
Sørg for at kende alle 

funktionerne i appen og find 
ud af, hvordan I finder frem til 
dem i appen. Så er I klædt på 
til at vejlede og hjælpe kunder-
ne bedst muligt. På den måde 
opstår også flere muligheder 
for at gøre opmærksom på 
appen, hvis kunden spørger 
om en bestemt ydelse eller 
funktion. 

3 Brug visitkortene 
Får kunderne et visitkort 

med, hvor der står, hvad appen 
kan, og hvordan man henter 
den ned på sin mobil, er der 
en god sandsynlighed for, at 
de husker det, når de kommer 
hjem. 

4 Tag den med til medicin- 
og compliancesamtaler 

Appen giver en godt overblik 
over den medicin, man tager, 
og så er der en medicinhu-
skerfunktion, som er koblet op 
på ordinationen i FMK. Derfor 
passer den godt til dem, som 
er i målgruppen for 

Sådan får apoteket 
kunderne på appen

Dorte Kamp Teglgård, Aarhus Jernbane Apotek

MEDARBEJDERNE på 
Aarhus Jernbane Apo-
tek har sat sig grundigt 
ind i appen. For det er, 
i følge apoteker Dorte 
Kamp Teglgård, afgø-
rende, at alle er klædt 

på, så kundernes spørgsmål kan udnyt-
tes til at fortælle om, hvordan appen kan 
hjælpe netop dem.

“Hver gang man så står i en situation, 
hvor en kunde spørger om noget, som 
appen kan give svar på, kan man sige: 
’Det her kan du finde i apotekets nye 
app. Lad mig lige vise dig hvordan’”, siger 
Dorte Kamp Teglgård, og tilføjer, at det 
også er helt oplagt at bruge appen i for-
bindelse med medicin- og compliance-
samtaler. 

“Hvis man er ny kroniker, kan det være 
en udfordring pludselig at skulle tage 
noget medicin fast. Her kan appens me-
dicinhuskerfunktion være god. Den 
fremhæver jeg altid overfor den gruppe 
af kunder”. 

Apotekeren på det aarhusianske apo-
tek fremhæver også, hvordan appen kan 
hjælpe de ansatte på apoteket til at give 

kunderne en bedre vejledning.
“Vi står for eksempel nogle gange i en 

situation, hvor der på en recept står, at 
kunden skal tage medicinen ’Efter skrift-
lig anvisning’. Det sker, når der ikke er 
plads på recepten til at skrive hele an-
visningen. Udfordringen for os på apote-
ket er, at vi kun kan se recepten og ikke 
selve ordinationen, hvor anvisningen er 
skrevet helt ud. Men med den nye app 
kan kunden se ordinationen, og vi kan 
sammen finde ud af, hvordan medicinen 
skal tages”, siger Dorte Kamp Teglgård. 

Det lille visitkort om appen, som kun-
derne forlader Aarhus Jernbane Apo-
tek med, ser anderledes ud end andre 
steder. Dorte Kamp Teglgård har nem-
lig valgt at få trykt sin egen udgave, hvor 
informationerne om appen, og hvordan 
den kan downloades, er suppleret med 
oplysninger om hendes apotek. 

“Ud over det vigtigste, som jo er, hvor-
dan man bruger appen, har jeg valgt at 
bruge anledningen til at vise vores åb-
ningstider og fremhæve vores gode be-
liggenhed her lige midt i byen”, forklarer 
Dorte Kamp Teglgård. 


