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M
ange apoteker lan-
det over underviser 
kommunernes ple-
je- og sundhedsper-
sonale i blandt andet 
håndtering af læge-

midler og information om, hvordan forskel-
lige lægemidler virker. 

Men hvad kræver det af et apotek at på-
tage sig undervisningsopgaver? Hvad skal 
man som apotek være særligt opmærksom 
på? Og kan det betale sig økonomisk? Far-
maci har talt med to apotekere, som i løbet 
af de seneste år har afviklet undervisnings-
forløb for ansatte i deres lokale kommunes 
social- og sundhedssektor, om deres erfa-
ringer og udbytte af at kaste sig ud i under-
visning. 

Tæt på personalet 
På Bornholm er Gert Møller-Jensen apote-
ker på Nexø Apotek. For godt tre år siden 
henvendte Bornholms Regionskommune 
sig til apoteket og spurgte, om apoteket vil-

le påtage sig ansvaret for at undervise godt 
800 social- og sundhedshjælpere, social- 
og sundhedsassistenter og sygeplejersker 
ansat i Bornholms Regionskommune i at 
håndtere medicin. Og efterfølgende har de, 
som en udløber af forløbet, undervist pæ-
dagogisk personale fra en række botilbud på 
Bornholm.   

“For os har det været en rigtig god fag-
lig investering at undervise. Dels bliver vi 
selv helt up to date med den seneste udvik-
ling, dels kommer vi tæt på det sundheds-
faglige personale. Apoteket bliver en natur-
lig del af deres dagligdag. Så ringer de til mig 
og siger: Hej Gert. Jeg har lige brug for hjælp. 
Det kan være lettere at få fat i mig end syge-
plejersken eller lægen”, fortæller Gert Møl-
ler- Jensen. 

Forståelse for medicinhåndtering
Lene Just Jørgensen er apoteker på Bjerring-
bro Apotek og Hammel Frijsenborg Apotek, 
hvor hun og hendes ansatte i løbet af 2019 
og 2020 har undervist i alt knap 280 både 
sundhedsfaglige og pædagogiske medarbej-
dere i Viborg Kommune i blandt andet sik-
ker medicinhåndtering og psykofarmaka. I 
første omgang efterspurgte kommunen un-
dervisning til ansatte i psykiatrien. Efterføl-
gende var det medarbejderne i kommunens 
handicapområde, der af apoteket blev op-
dateret med ny viden om medicin. 

Ligesom Gert Møller-Jensen har hun også 
oplevet, at apoteket er blevet synligt og 
nærværende for sundheds- og plejeperso-
nalet, og at de nu er begyndt at kontakte 
apoteket oftere med spørgsmål. 

“Jeg kan også mærke, at de har fået en for-
ståelse for det komplekse i at håndtere me-
dicin, og at vi har givet dem redskaber til at 
reflektere og handle i deres hverdag. De har 
fået et helt andet mindset - fx i forhold til, 
hvor vigtigt det er, at borgerne får deres me-
dicin til tiden og i den rette dosis. På den 
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sig at undervise pleje- og 
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måde mindsker de også risikoen for de util-
sigtede hændelser, som hyppigt forekom-
mer på grund af, at man har glemt at give 
borgeren sin medicin”, siger Lene Just Jør-
gensen. 

Gør undervisningen relevant
Hun understreger, at det er vigtigt, at apote-
ket tager udgangspunkt i modtagernes situ-
ation og udfordringer, når man får en under-
visningsopgave. 

“Vi prioriterede, at vi forud for undervis-
ningen havde sat os ind i dagligdagen på de 
forskellige typer bosteder. Helt konkret var 
vi på besøg en times tid og så, hvordan me-
dicinens gang var fra de modtog den, til den 
kom ud til borgerne. Vi bad dem også om en 
top 10 liste over de præparater, som de har i 
hænderne. På den måde kunne vi fokusere 
undervisningen og det tilhørende materia-
le, så det bliver helt relevant for de ansatte”, 
fortæller Lene Just Jørgensen. 

Gert Møller-Jensen peger på, at man skal 
gøre sig det klart, om man har ressourcer til 
at gå ind i en undervisningsopgave.

“Hvad enten det er apotekeren eller far-
maceuter, der skal stå for undervisningen, så 
skal man som apotek samlet set kunne give 
en ekstra skalle”, siger han. 

Det kan betale sig
Men hvad med det økonomiske? Kan det 
overhovedet betale sig for apoteket at ka-
ste sig ud i den opgave, som det er, at under-
vise? 

Samstemmende siger de to apotekere fra 
Nexø og Bjerringbro, at det selvfølgelig skal 
løbe økonomisk rundt, når man siger ja til at 
bruge mange timer på både at forberede og 
undervise sundheds- og plejepersonale. 

“Jeg sælger selvfølgelig undervisningen til 
en pris, så jeg tjener penge på det. Og jeg sy-
nes, at vi som lægemiddeleksperter giver 
fuld valuta for pengene til kommunerne”, si-

Jeg kan mærke, 
at de har fået en 
forståelse for 
det komplekse 
i at håndtere 
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vi har givet dem 
redskaber til at 
reflektere og 
handle i deres 
hverdag
Lene Just Jørgensen, apo-
teker, Bjerringbro Apotek og 
Hammel Frijsenborg Apotek Apotekets  

undervisnings-
katalog
På medlemsnettet ligger 
Apotekets undervisningska-
talog, som egner sig godt til 
en dialog med kommunen og 
andre. Her er blandt andet en 
oversigt over de emner, som 
apoteket vil kunne hjælpe 
med at undervise i.

Man er velkommen til at tage 
fat i apotekernes lokale kreds-
konsulenter, som gerne bistår 
i dialogen. 
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ger Lene Just Jørgensen. 
Gert Møller-Jensen fortæller, at det store 

undervisningsprojekt hos ham var en god 
investering. 

“Der er gode penge at tjene på det, når 
man kan køre det samme kursus igen og 
igen. Vi havde sat en ordentlig pris - både 
for os, men sandelig også for kommunen,” 
siger Gert Møller-Jensen. 

Han opfordrer andre apoteker til at bru-
ge den skabelon, som Apotekerforeningen 
har lavet til at beregne, hvad undervisning 
skal koste.  

“Der er jo flere elementer. Der skal ud-
vikles materiale, undervisningen skal for-
beredes og udføres. Jeg kom fx til at for-
regne mig i forhold til materialet. Det tog 
meget længere tid at samle alle papirer-
ne og sætte dem i de 800 kursusdeltageres 
mapper, end jeg lige troede. Heldigvis øde-
lagde de ikke økonomien, men det viser 
bare, at der er mange ting, man skal tage 
højde for”, forklarer apotekeren fra Nexø.  

Klar til at stille op igen
Både på Bornholm og i det midtjyske er 
apotekerne klar til igen at påtage sig un-
dervisningsopgaver. 

“Jeg har sagt til mit personale, at hvis 
kommunen eller andre offentlige institu-
tioner kommer og spørger os om et sam-
arbejde, så er svaret klart ja. Hvordan vi så 
løser det, det finder vi ud af”, siger Lene 
Just Jørgensen. 

Ifølge Gert Møller-Jensen har undervis-
ningen givet apoteket et stort udbytte.

“Personalet og kommunen ser os som 
en mere integreret del af sundhedsvæ-
senet, og så er det helt simpelt også bare 
god reklame for apoteket. Derfor tøver vi 
ikke med at stille op, når apoteket bliver 
kontaktet af en institution med en udfor-
dring - fx hvis de har fået nye medarbejde-
re, som har brug for noget viden om medi-
cin”, siger han.  

Undervisning ved Bjerringbro Apotek 
I perioden 2019-2020 underviste Bjerringbro Apotek i alt godt 
280 ansatte i handicap-, psykiatri og udsatteområdet i Viborg 
Kommune.

De ansatte, der fik undervisning, var både sundhedsfagligt 
personale (sygeplejersker, SOSU-assistenter og -hjælpere) samt 
ikke-sundhedsfagligt personale (pædagoger, plejere)

Undervisningen bestod af fem moduler: Sikker medicinhåndtering. 
Kroppens funktioner og den rette dosis. Praktisk brug af medicin - 
herunder forskellige lægemiddelformer relevante for deltagerne og 
hvordan de bruges og håndteres korrekt. Psykofarmaka og endelig 
lægemidler relateret til angst, søvnproblemer og epilepsi.

Undervisning ved Nexø Apotek
Apoteket stod i 2018-2019 for undervisning af 800 ansatte på ple-
jecentre, botilbud og i hjemmeplejen i Bornholms Regionskommune.

Målgruppen for undervisningen var både SOSU-assistenter, -hjæl-
pere og sygeplejersker. 

Undervisningen blev tilpasset målgrupperne, så SOSU-hjælper-
ne eksempelvis fik noget grundlæggende om medicinhåndtering. 
SOSU-assistenterne fik mere om medicinens virkning, og sygeple-
jerskerne blev undervist i polyfarmaci og doseringer. 

I begge de sidstnævnte grupper var et af de vigtigste fokuspunk-
ter anvendelsen af risikosituationslægemidler.
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