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FARMACEUTER ORDINERER oftest 
medicin til ældre borgere og borgere 
med følgesygdomme. Det viser en ca-
nadisk undersøgelse, som har under-
søgt farmaceuternes ordinationer i 
provinsen Nova Scotia. Her har farma-
ceuter haft autorisation til at ordinere 
medicin siden 2011.

Gennem blandt andet lokale sundhedsdatabaser fandt man 
frem til, at i alt 1182 farmaceuter ordinerede medicin i perioden 
oktober 2016 - marts 2020 i den canadiske provins. I regnskabs-
årene 2018, 2019 og 2020 lavede farmaceuterne i gennemsnit 
henholdsvis 24,6, 26,3 og 32,5 ordinationer om måneden, og 
sammenlagt 372.203 borgere modtog en farmaceutisk ordina-
tion i den 3-årige periode.  

Undersøgelsen viste, at der var en sammenhæng mellem an-
tallet af farmaceutordinationer og borgerens sociale ressour-
cer. De borgere, som fik ordineret flest lægemidler på apote-
kerne, led ofte af flere følgesygdomme, modtog ofte offentlig 
forsørgelse i form af kontanthjælp og var bosiddende i land-
distrikterne. Borgerne var desuden oppe i årene, og der var en 
overvægt af mænd i denne gruppe. 

Undersøgelsen viste desuden, at der, i den 3-årige periode, 
havde været en stigning i antallet af ordinationer, hvilket vid-
ner om, at farmaceuterne spiller en større og større rolle i den 
primære sundhedssektor. I Nova Scotia er farmaceuternes op-
gave med at ordinere medicin særlig relevant, da mere end 8 % 
af indbyggerne over 12 år ikke er tilknyttet en autoriseret sund-
hedsperson, og tallet er stigende.  

Farmaceuternes mulighed for at hjælpe borgere i Nova Sco-
tia gennem farmaceutisk ordination blev udvidet i 2022. Nu 
kan farmaceuterne forny behandling, tilpasse behandling 
(gennem ændring af lægemiddelformen eller dosering grun-
det restordre), foretage terapeutisk substitution, foretage ordi-
nationer ved nødsituationer, foretage ordinationer ud fra fast-
lagte manualer og bestille laboratorietests.  

SUNDHEDSVÆSNET ER i mange lan-
de under pres grundet øget efter-
spørgsel og behov for håndtering af 
kroniske sygdomme. En mulighed er 
at frigive ressourcer i sundhedsvæs-
net ved i højere grad at lade apote-
kerne varetage opgaver i den primæ-
re sundhedssektor, da apotekerne har 

lettilgængeligt sundhedsfagligt personale. 
I den forbindelse har forskere fra Spanien, Portugal og 

Australien undersøgt forskellige måder, hvorpå apotekerne 
kan integreres i den primære sundhedssektor. De har gennem-
gået forskningslitteratur på området og har identificeret 14 for-
skellige typer af integration og 5 forskellige undertyper på 
tværs af en række lande. Forskerne har på den baggrund op-
stillet en model, som beskriver de forskellige typer af integra-
tion og hvilke faktorer, der spiller ind i forhold til, om integrati-
onen kan lykkes. 

Studiet konkluderer, at sundhedsvæsnet kan drage nytte af 
at inkorporere apotekerne i den primære sundhedssektor, og 
at det muligvis også kan lade sig gøre i praksis. Dog er der en 
række historiske, politiske, økonomiske og fagprofessionel-
le konflikter, som vanskeliggør integrationen af apotekerne, 
hvorfor det er nødvendigt med politisk opbakning og de rette 
incitamenter for at apoteket kan få flere opgaver.  
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