
I MARTS afholdt Apotekerforeningen tre virtuelle temadage om medicin- og 
compliancesamtaler. Fokus var på implementering og visitation til samtalerne 
– især med fokus på manglende medicinefterlevelse. 

116 apotekere, farmakonomer og farmaceuter deltog i en af de tre temadage. 
Ud over undervisere fra Apotekerforeningen og Pharmakon delte apoteker 

fra Elefant Apotekerne i Nykøbing og Holbæk, Trine Frost, ud af sine erfaringer.
På baggrund af temadagene er her ni bud på, hvordan apoteket arbejder mål-

rettet med medicinsamtalerne:

gode råd til flere  
medicinsamtaler

Nedsæt projektgruppe
Gør medicin- og compliance-
samtalerne til et projekt. Nedsæt 
en projektgruppe med både 
farmakonomer og farmaceuter 
for at komme i gang og fasthold 
samtalerne. 

Involvér alle
Involvér alle medarbejderne på 
apoteket.

Husk feedback 
Hvis farmakonomerne visiterer 
til en samtale, så husk feedback 
efterfølgende. Det motiverer, 
involverer og styrker farmakono-
merne i visitationen.

Lav statistik
Lav statistik over både visitatio-
nen og afholdelsen af samtaler-
ne: Hvem visiterer til samtalerne? 
Hvem udfører dem?

Sæt mål 
Sæt mål for antallet af samtaler 
og visitationer – både for den en-
kelte og for apoteket som helhed.

Start med det nemme
Start med de nemme kroniske 
sygdomme og lægemidler, fx 
smertebehandling og behandling 
for forhøjet kolesterol. Se gerne 
fokusområderne for compliance-
samtaler på medlemsnettet for 
eksempler.

I har aldrig for travlt
Der skal ALTID være tid til en 
samtale.

Åbne spørgsmål  
Spørgsmål til visitationen bør 
være åbne og brede. For eksem-
pel: ’Hvordan går det med at 
tage medicinen?’, ’Hvordan synes 
du, at medicinen virker?’

Hold øje med  
noncompliance
Vær opmærksom på tegn på 
non-compliance, for eksempel 
polyfarmaci med forskellige 
doseringstidspunkter, medicin 
med anderledes dosering, ikke 
regelmæssig afhentning af 
medicin. Se gerne fokusområder-
ne for compliancesamtaler på 
medlemsnettet. 
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Materialer på 
medlemsnettet
På medlemsnettet findes 
slides og andet materi
ale fra temadagene.

Her er også forslag 
til fokusområder for 
compliancesamtaler 
– både med fokus på 
kroniske sygdomme 
og tegn på non-
compliance. 

Find det under Kunde-
rådgivning/Sundheds-
ydelser/Medicinsamta-
le: compliancesamtale.


