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S U N D H E D S Y D E L S E R

Nyt internationalt studie 
identificerer muligheder og 
barrierer i apotekets rolle 
indenfor astmabehandling. 
Farmaci har fanget to af de 
apoteker, der gennemfører 
flest Tjek På Inhalation-
ydelser, og spurgt, hvordan 
de gør. 

Af Kim Andreasen

Næsten halvdelen af al medicin 
til inhalation skønnes at blive 
brugt forkert. Manglende effekt 

af medicinen eller unødige bivirkninger 
kan være konsekvensen. I mange lan-
de verden over har apoteket en rolle i at 
tilbyde ydelser, der kan hjælpe borgere 
med astma til at tage deres medicin kor-
rekt. Men hvilke faktorer afgør, om apo-
teket lykkes med indsatsen?

Det undersøger en ny international 
undersøgelse, der samler resultaterne 
fra 18 studier, der alle identificerer fakto-
rer, som påvirker apotekernes levering 
af astmaydelser - både positive og ne-
gative. 

Undersøgelsen viser, at apotekerne 
selv mener, at de kan bidrage med råd-
givning til borgere med astma. De op-
lever dog at mangle tid, og ikke mindst 
mangle viden, om, hvordan de skal råd-
give, ligesom det kan være svært at 
kommunikere med borgernes prakti-
serende læger. Endelig kan en barriere 
være, at borgerne ikke tror på, at apote-
ket kan hjælpe dem.

Farmaci har spurgt Apoteket Ørnen i 
Odense og Roskilde Svane Apotek, som 

Tjek på Inhalation: 

Vi er lykkedes med at op
bygge en troværdighed 
hos borgerne, der gør, at 
de stoler på vores rådgiv
ning, og at de ved, at vi er 
på deres side

Ragnhild Birgitte Jensen,  
Odense Apoteket Ørnen,  
Bolbro Apotek og Dalum Apotek

Afsæt tid, tro på det og tøv ikke  med uddannelse
er blandt de apoteker, der laver flest 
TPI-ydelser, om de kan genkende nogle 
af faktorerne fra undersøgelsen.  

Klædt godt på til at rådgive 
Fra Odense fortæller apoteker Ragnhild 
Birgitte Jensen, at hun og hendes perso-
nale ikke er i tvivl om, at de kan gøre en 
forskel for borgerne med astma.

“Vi er først og fremmest klædt godt på 
til at rådgive. Vi har nogle medarbejdere, 
som er ansvarlige for TPI. De går op i det 
og er utroligt engagerede, og det smit-
ter af på os andre. Borgerne kan mærke, 
at vi ved noget om astmamedicinen, og 
at vi er klar over præcis, hvornår en bor-
ger har behov for rådgivning. Derfor ta-
ger mange også imod vores tilbud,” siger 
Ragnhild Birgitte Jensen. 

På Apoteket Ørnen har de gjort me-



Skal flere borgere have gavn 
af Tjek på Inhalation? 

Apoteket Ørnen i Odense og 
Roskilde Svane Apotek giver 
gode råd til andre, der gerne 
vil tilbyde flere TPI.

gode råd4
Uddan personalet og gør det 
løbende. Der kommer hele tiden 
ny viden om astma og nye pro-
dukter på banen. Det er vigtigt at 
være opdateret. 

Tro på, at apoteket kan gøre en 
forskel for borgere med astma.

Tag den tid, det tager at rådgive 
- også selv om det skal foregå 
ved skranken, og der er travlt.

 Rådgivning om astmamedicin 
og inhalation er ikke anderle-
des end rådgivning om andre 
lægemidler. Undgå at gøre det 
kunstigt eller akavet. Så synes 
borgeren heller ikke, at det er det.
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Afsæt tid, tro på det og tøv ikke  med uddannelse
get ud af at uddanne personalet i rådgiv-
ning om astma og sørger for, at så mange 
som muligt af de ansatte er certificerede 
i TPI. Desuden er det jævnligt et emne 
på morgenmøderne, hvis der kommer 
nye guidelines for astmabehandling el-
ler nye produkter. 

Ragnhild Birgitte Jensen peger på, at 
astmamedicin er dyr. Derfor er borgerne 
også interesserede i at bruge medicinen 
rigtigt, så de får det optimale udbytte. 

“Vi er lykkedes med at opbygge en tro-
værdighed hos borgerne, der gør, at de 
stoler på vores rådgivning, og at de ved, 
at vi er på deres side,” siger hun. 

Gør det ikke til noget kunstigt
Et andet af de apoteker, der formår at 
bruge TPI-ydelsen flittigt, er Roskilde 
Svane Apotek. Her kan apoteker Char-
lotte Andersen genkende borgernes til-
fredshed med apotekets rådgivning om 
astmamedicin. 

“For mig handler det egentlig bare om 
at se TPI som en ydelse på lige fod med 
alle andre ydelser og ikke gøre det til no-
get kunstigt eller særligt. Alle mine an-
satte er certificerede, og er der en borger, 
som vi kan se, har et behov, så tilby-
der vi altid at hjælpe - uanset om der er 
travlt. Det er ikke anderledes, end hvis 
vi skal rådgive om en creme eller en tab-
let,” siger Charlotte Andersen. 

Ragnhild Birgitte Jensen er enig. 
“Hvis vi lader være med at gøre det 

akavet, når vi står og viser, hvordan man 
bruger inhalatoren, så synes borgerne 
heller ikke, at det er akavet,” siger hun. 

 
Tager sig altid tid 
På de syv filialer, som udgør Apoteket 
Ørnen i Odense, prioriterer man også al-
tid tid til TPI - også selv om der er mange 
borgere. Og det kan betale sig.  

“Jeg har flere gange oplevet, at en bor-

ger, der har måttet vente i køen, har sagt: 
“Hvor var det dog en god rådgivning, I 
gav der”. Borgerne har respekt for andres 
behov, og når de hører andre få god be-
handling, ved de også, at de selv får det, 
hvis de får behovet på et tidspunkt,” si-
ger Ragnhild Birgitte Jensen. 

Lægerne kender apotekernes kunnen 
Af den internationale undersøgelse 
fremgår det, at apotekerne har svært 
ved at kommunikere med de praktise-
rende læger, når det gælder rådgivning 
om astmamedicin. Det kan Charlotte 
Andersen slet ikke genkende. 

“Tværtimod oplever vi ofte, at lægen 
skriver på recepten, at borgeren skal 
have demonstreret inhalator eller spa-
cer. Lægerne er godt klar over, at vi kan 
det her, og jeg tror ikke, at det bare er 
fordi, at jeg hvert år på mit julekort til 
lægerne skriver, at de skal huske, at apo-
tekerne kan det der med astmamedicin”, 
siger Charlotte Andersen med et smil. 

Undersøgelse
En ny international undersøgelse 
har samlet resultaterne fra 18 stu-
dier, der alle identificerer faktorer, 
som påvirker apotekernes levering 
af astmaydelser. Læs hele under-
søgelsen:

TAQI, A. ET.AL.; A SYSTEMATIC REVIEW AND THEMATIC SYNTHE-
SIS TO IDENTIFY FACTORS THAT INFLUENCE PHARMACISTS’ 
INVOLVEMENT IN ASTHMA CARE SERVICES: AN IDENTITY 
CRISIS, EXPLORATORY RESEARCH IN CLINICAL AND SOCIAL 
PHARMACY, 2021, VOL. 3.
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En vigtig sundhedsydelse
Både Charlotte Andersen og Ragnhild Birgitte Jensen me-
ner, at Tjek på Inhalation er en vigtig sundhedsydelse. 

“Alene af den grund, at der er så mange danskere, der li-
der af luftvejslidelser og astma, og lægerne ikke har tid og 
ressourcer til at anvise den rigtige brug af inhalator. Så kan 
man komme her på stort set alle tidspunkter af døgnet og 
få rådgivningen. Det giver tryghed,” forklarer Ragnhild Bir-
gitte Jensen. 

Charlotte Andersen betegner det som en situation, hvor 
alle er vindere.  

“Vi yder en omsorg for borgerne, som får forbedret de-
res helbred. Samfundet sparer penge, og så tjener apote-
ket også lidt på det”. 

FAKTA
Halvdelen af de patienter, der bruger medicin til in-
halation, bruger medicinen forkert. Det gælder både 
nye brugere af inhalationsmedicin og patienter, der 
har brugt medicinen i årevis.

Forkert inhalationsteknik kan give unødvendige 
bivirkninger og utilstrækkelig – eller ingen – effekt af 
behandlingen.

Mere end 400.000 danskere lider af sygdommen KOL, 
og 10 % af de medicinske indlæggelser skyldes KOL. Af 
disse bliver næsten en fjerdedel genindlagt inden for 
30 dage efter den første indlæggelse.

48.988 gange er ydelsen Tjek på Inhalation givet på 
de danske apoteker i 2021.  

Alle mine ansatte er certifi
cerede, og er der en borger, 
som vi kan se, har et behov, 
så tilbyder vi altid at hjæl
pe  uanset om der er travlt. 
Det er ikke anderledes, end 
hvis vi skal rådgive om en 
creme eller en tablet
Charlotte Andersen, apoteker, 
Roskilde Svane Apotek

RESOURCE ®
ULTRA FRUIT
– endelig en saftbaseret

ernæringsdrik med
EKSTRA MEGET PROTEIN

14 g 
protein

300
kcal

pr. 200 ml

Resource® Ultra Fruit er en energirig og
saftbaseret ernæringsdrik, som indeholder 
75 % mere protein end andre saftbaserede 
ernæringsdrikke på markedet. Et læskende 
og velsmagende alternativ til de mælke-
baserede ernæringsdrikke, som samtidig er 
god og næringsrig væske istedet for vand, 
saft eller juice. Resource® Ultra Fruit indehol-
der 100 % valleprotein og er fedtfri.

For sundhedsfagligt personale

Resource® Ultra Fruit er en fødevare til særlige 
medicinske formål og skal anvendes under lægelig 
overvågning. Til ernæringsbehandling af patienter 
med sygdomsrelateret underernæring eller i ernæ-
ringsmæssig risiko.

www.nestlehealthscience.dk
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