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Det er fagligt udfordrende og giver en stor 
personlig gevinst, når man som farmaceut 
underviser pleje- og sundhedspersonale 
i at håndtere forskellige typer af medicin. 
Undervisningen er også med til at vise, at 
apoteket kan tilbyde andet end at udlevere 
medicin, siger to apoteksfarmaceuter, 
som har stået for undervisning i deres 
kommune. 

Af Kim Andreasen

F
or snart to år siden tog de kvalitetsansvarli-
ge sygeplejersker på plejecentrene i Syddjurs 
Kommune kontakt til Ebeltoft Apotek. De hav-
de brug for faglig opdatering i at håndtere vis-
se typer af medicin, så de både var bedre ru-
stet til at tage dialogen med lægen men også til 

at instruere det øvrige personale i forskellige slags lægemidlers 
virkning, bivirkning, og hvordan de interagerer. 

Det var Louise V. Thorsen, farmaceut på Ebeltoft Apotek, 
som fik opgaven med at undervise. Efter et møde med syge-
plejerskerne fandt de i fællesskab frem til fire medicinrelate-
rede emner, som de følte, de havde behov for at få mere viden 
om: inhalatorer i relation til KOL og astma, blodfortyndende 
medicin, helt præcis gruppen af antikoagulantia, medicin mod 
diabetes og endelig en gennemgang af den såkaldte “trygheds-
kasse”, som er den samling af forskellige midler, man kan be-
stille, når man har en borger i den terminale fase, som har brug 
for eksempelvis smerte- eller angstlindring. 

Nogen kan bruge min viden
Louise V. Thorsen kastede sig ud i opgaven. Selv om CO-
VID-19-pandemien har trukket undervisningsforløbet ud, så 
der stadig mangler en enkelt undervisningsgang, vil hun godt 
konkludere, at undervisningen har givet hende et fagligt løft. 

“Jeg sagde til mig selv fra starten, at hvis jeg skal undervise, 
skal jeg have 110 % styr på mit stof. Derfor har jeg også brugt 

meget tid på at sætte mig ind i det, for hvis man skal forkla-
re noget til andre, er man jo også nødt til selv at forstå det. Per-
sonligt er det tilfredsstillende, at jeg kan dele ud af min faglige 
viden, og at der faktisk er nogen, der kan bruge den viden, jeg 
har”, siger Louise V. Thorsen. 

På Gilleleje Apotek har farmaceut Freshta Hashimi stået i 
spidsen for undervisning af plejepersonale, primært social-
pædagoger, på forskellige botilbud i den lokale kommune, 
Gribskov. I undervisningen var der fokus på korrekt medicin-
håndtering og brug af forskellige lægemidler - blandt andet 
psykofarmaka og epilepsi-medicin.  

Udfordrende på den gode måde
Det var første gang Freshta Hashimi skulle prøve at undervise. 
Hun synes både planlægningen og selve udførelsen af under-
visningen har været udfordrende, men på den gode måde.

“Det er jo et stort ansvar at undervise, men jeg kan lide at 
lære fra mig. Jeg har især fået styrket mine formidlings- og 
kommunikationsevner. Når man skal give viden videre til ple-
jepersonalet, så det giver mening for dem, lærer man meget 
om, hvordan man formulerer sig. Det er også en stor og spæn-
dende udfordring at kunne motivere dem til at deltage i dis-
kussioner og få dem til at reflektere over det, de har lært”, si-
ger Freshta Hashimi og peger på, at hun kan bruge erfaringerne 
med kommunikation og formidling fra undervisningen, når 
hun står i skranken på apoteket og møder mange forskellige 
slags mennesker. 

Apoteket kan mere end at udlevere medicin
Begge farmaceuter fremhæver, at undervisning af sundheds- 
og plejepersonale er en vigtig opgave for et apotek.  

“Ved at undervise viser vi, at apoteket kan mere end blot at 
udlevere medicin. Vi kan tilbyde mange forskellige ydelser til 
vores kunder på apoteket. Det gør os synlige”, siger Louise V. 
Thorsen. 

Freshta Hashimi er enig og peger på, at det er afgørende, at 
man som repræsentant for apoteket udstråler en sundhedsfag-
lig kompetence. 

“Det er vigtigt, at man er fagligt stærk i materialet, og at un-
dervisningen er af høj kvalitet”, siger hun.

Øge medicinsikkerhed 
For Freshta Hashimi er det fagligt tilfredsstillende, at hun kan 
være med til at give plejepersonale en bedre forståelse af, 
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hvordan medicin virker på de beboere, som de møder i deres 
hverdag. 

“Med vores undervisning kan vi være med til at gøre ple-
jepersonalet bedre til at identificere lægemiddelrelatere-
de problemer og få dem til at føle sig trygge, når de håndterer 
beboernes medicin. Det er forhåbentlig med til at øge medi-
cinsikkerheden og mindske medicinfejl”, siger Freshta Hashi-
mi. 

Både Louise V. Thorsen og Freshta Hashimi er helt klar til at 
påtage sig undervisningsopgaver igen. I Gribskov Kommune 
har de allerede planlagt endnu et undervisningsforløb i samar-
bejde med apoteket om nogle måneder.  

Støttematerialer  
til undervisere
På medlemsnettet ligger masser af 
nyligt opdaterede støttematerialer til 
apotekspersonale, som skal undervi-
se. Her er der hjælp til at forberede, 
planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningen.

Bruttopræsentationer 
Der ligger bruttopræsentationer 
inden for tre hovedområder:

• Medicinhåndtering og praktisk brug 
af medicin
• Lægemiddel- og sygdomsspecifikke 
emner
• Undervisning af pårørende

Undervisning og præsentation skal 
altid tilpasses den konkrete situation, 
målgruppe og behov. 

Rollen som underviser
God undervisning kræver mere, 
end at man har styr på det faglige. 
Deltagerne skal mødes og involveres, 
så de får nye perspektiver på deres 
daglige arbejde og derigennem kan 
ændre praksis. I materialet på med-
lemsnettet er der masser af konkrete 
redskaber og inspiration til, hvordan 
man styrker sin formidling og bliver en 
god underviser.
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KOMMUNIKATOR. Rollen som underviser er ny for farmaceut 
på Gilleleje Apotek, Freshta Hashimi. Opgaven med at undervise 
socialpædagogisk personale på botilbud i kommunen har styrket 
hendes formidlingsevner, oplever hun.
 


