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Apoteker landet over har i de seneste måneder hjulpet 20 
kommuner med at styrke medicinhåndteringen på pleje
centre, bosteder og i hjemmeplejen. 

Ud over et obligatorisk grundforløb, der består af tre 
dages undervisning, har nogle kommuner valgt at indgå 
aftale med apoteket om andre ydelser. 

På de kommende sider dykker vi ned i tre af disse sam
arbejder og spørger blandt andet medarbejdere på 
de kommunale institutioner om, hvad de har fået ud af 
ydelserne medicinsupervision, medicingennemgang og 
kvalitetssikring af medicinhåndtering.

I foråret gennemføres evaluering og analyse, hvorefter 
erfaringerne fra de mange samarbejder formidles og 
nyttiggøres.

AF: KIM ANDREASEN
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HILLERØD FREDERIKSBORG APOTEK 
har i samarbejde med Hillerød Kommu-
ne tilbudt medicinsupervision på to af 
kommunens bosteder for unge og voks-
ne med særlige behov.  

Det er farmaceut på 
apoteket, Elisabeth Jør-
gensen, der har stået for 
superviseringen. Hun for-
tæller, at de fleste af be-
boerne på bostederne 
ikke selv kan give udtryk 
for, hvordan de oplever 
forskellige fysiske pro-
blemer, som kan være re-
lateret til deres medicin. 

“I de situationer har plejepersonalet 
en vigtig rolle i at observere borgeren for 
at finde ud af, om der kan gøres noget. 
Vi tager derfor udgangspunkt i de obser-
vationer, plejepersonalet har gjort sig 
om den enkelte borger, og som måske 
kunne være medicinrelateret. Så løber 
jeg hurtigt borgerens medicinliste igen-
nem for at se, om der kunne være noget, 
der var årsagen til det, personalet havde 
set," siger Elisabeth Jørgensen. 

Som eksempel nævner hun en borger, 
der havde meget tørre læber eller var 

tørstig hele tiden. 
“Borgerens medicinliste viste, at der 

var to-tre præparater, som netop gav 
mundtørhed, og så kunne jeg foreslå 

et produkt, som hæmmede 
mundtørhed," siger Elisabeth 
Jørgensen. 

Giver tryghed
For Søren Bagger, tværgåen-
de sygeplejerske på Hillerød 
Kommunes bosteder for unge 
og voksne med særlige behov, 
har apotekets medicinsuper-
vision især givet bostedernes 
medicinansvarlige en stør-

re forståelse for medicinhåndtering og 
nogle værktøjer, de kan bruge i det dag-
lige arbejde.

“Især er vi blevet mere bevidste om in-
teraktioner og har fået en langt større vi-
den om det. Vi har også fået et godt sam-
arbejde med apoteket, og vi ved, hvad 
de kan tilbyde. Det giver en tryghed, at 
man altid kan ringe til apoteket og spør-
ge om medicinrelaterede emner," siger 
Søren Bagger. 

På apoteket peger Elisabeth Jørgensen 
også på det gode samarbejde, der nu er 

stablet på benene mellem apoteket og 
bostederne, og som både hun og Søren 
Bagger godt kan se, at der er potentiale i 
at fortsætte med i en eller anden form. 

“Det har også givet os et indblik i, hvor 
svært det kan være for personalet at fin-
de frem til medicinproblemer, når bor-
gerne ikke selv kan give udtryk for det. 
Det er værdifuldt, når vi skal rådgive og 
svare på spørgsmål," siger farmaceuten 
fra Hillerød Frederiksborg Apotek. 

MEDICINSUPERVISION

Apotek hjælper plejepersonale med at  
identificere medicinproblemer hos beboere

Søren Bagger, tværgående sygeplejerske 
på Hillerød Kommunes bosteder

Hillerød 
Frederiksborg Apotek 

Ydelse: Medicinsupervision af
 plejepersonale

Hvor:  Botilbud for unge og  
 voksne borgere med  
 særlige behov 

Omfang: To botilbud omfattende  
 34 borgere pr. sted

Næstved kommune
Næstved Svane Apotek

Rudersdal kommune
Nærum Apotek

Vesthimmerland kommune
Aars Apotek

Favrskov kommune
Hadsten Apotek

Syddjurs kommune
HornsletEbeltoft Apotek

Lolland kommune
Maribo Krone Apotek

Vejle kommune
Gorms+Egtved Apotek

Silkeborg kommune
Silkeborg Himmelbjerg Apotek

Middelfart kommune
Middelfart Apotek

Tønder kommune
Toftlund Apotek

Hillerød kommune
Hillerød 
Frederiksborg Apotek

Det giver en tryghed, at man altid 
kan ringe til apoteket og spørge 
om medicinrelaterede emner



HVORDAN HÅNDTERER PERSONA-
LET på et bosted for borgere med psyko-
sociale funktionsnedsættelser medicin, 
så de overholder lovgivningen? Og hvor-
dan sikrer bostedet, at instrukserne er 
detaljerede og opdaterede, og at de altid 
bliver fulgt? 

Esbjerg Jerne Apotek har besøgt seks 
bosteder i Esbjerg Kommune og syste-
matisk gennemgået, hvordan hvert bo-
sted håndterer processen med medicin 
- lige fra bestilling over opbevaring til 
udlevering.

Det er apoteksfarmaceut Anne Høj 
Stadil Lund fra Esbjerg Jerne 
Apotek, der har stået i spid-
sen for gennemgangen.

“Udover at se på de for-
melle og grundlæggen-
de ting omkring instrukser 
og lovgivning, for eksem-
pel, hvordan man opbeva-
rer medicin og holder orden 
i medicinrummet, handler 

det også om at give personalet inspirati-
on til at arbejde videre med instrukser-
ne på det enkelte bosted. Ingen bosteder 
er ens. Der kan være forskellige beboer- 
og personalesammensætninger. Derfor 
er vigtigt at have lokale instrukser ud-
arbejdet på stedet som et supplement 
til de instrukser, som gælder generelt 
i kommunen," forklarer Anne Høj Sta-
dil Lund. 

Birgitte Damgaard Rossen, faglig koor-
dinator hos Center for Socialpsykiatri 
i Esbjerg Kommune, har været glad for 
samarbejdet med apoteket. 

“Vi er blevet meget mere 
skarpe på, hvordan vi hånd-
terer medicin. Egentlig var 
vi overbeviste om, at vi 
havde styr på det hele - og 
der var da heller ikke al-
vorlige fejl - men alligevel 
fandt apoteket en del ting, 
som kunne forbedres – for 
eksempel vedrørende op-

bevaring," fortæller Birgitte Damgaard 
Rossen. 

Hun peger på, at hun, og resten af per-
sonalegruppen, med samarbejdet har 
fået øjnene op for, hvor meget apoteket 
kan, når det gælder viden om medicin. 

“Apotekerne kan så meget mere, end 
vi troede. Hvor jeg før ringede til lægen, 
hvis jeg skulle have en generel vejled-
ning om medicin, eller afklare, om der 
var en interaktion mellem præparater, 

MEDICINGENNEMGANG

Medicingennemgang minimerer fejl 
SOM EN DEL AF samarbejdet mellem 
Vejle Gorms Apotek, Egtved Apotek og 
Vejle Kommune har apoteket foreta-
get godt 100 gennemgange af medicinen 
hos borgere på kommunens plejecentre 
og i hjemmeplejen. 

Det er farmaceut Kirishana Rajaku-
lendran fra Vejle Gorms Apotek, der har 
været projektkoordinator, og det er også 
hende, der har udført en del af medicin-
gennemgangene. Hun fortæller, at gen-
nemgangene er foretaget i hele kom-
munen, og når apotekerne 
har været på besøg på pleje-
centre og hjemmepleje, har 
man set på fire borgeres me-
dicin pr. sted. 

“Vi tager udgangspunkt i 
borgernes FMK, og sammen 
med plejepersonalet kig-
ger vi deres aktuelle ordina-
tioner grundigt igennem for 

at se, om der for eksempel er interakti-
on, om der er medicin, der bør sepone-
res, om de får dobbeltdoseringer, eller 
om der er noget medicin, der ikke virker, 
som den skal," siger Kirishana Rajaku-
lendran. 

Nogle borgere oplever også bivirknin-
ger, som en medicingennemgang even-
tuelt kan afhjælpe. 

“Jeg havde en borger, som havde væ-
ret indlagt i perioder med en smertefuld 
urinretention, hvor man kunne ikke fin-

de ud af, hvad det skyldtes. 
Så fandt vi ud af, at hun fik 
det efter opstart af antipsy-
kotisk medicin, som net-
op gav den bivirkning.  Da 
vi fik det seponeret, fik hun 
det bedre. Det er enormt 
fagligt tilfredsstillende at 
kunne være med til at for-
bedre livskvaliteten for en 

borger på den måde," siger Kirishana Ra-
jakulendran. 

Medicingennemgangen har ifølge 
Heidi Have, seniorchef for plejecentrene 
i Vejle Kommune, givet personalet nog-
le gode inputs til at arbejde med håndte-
ringen af borgernes medicin.

“Det har været gavnligt for os, og vi har 

Vejle Gorms Apotek  
og Egtved Apotek

Ydelse:  Gennemgang af medicin  
 hos borgere 

Hvor: Plejecentre og 
 ældrepleje 

Omfang:  100

KVALITETSSIKRING AF MEDICINHÅNDTERING

Løft i kvaliteten af medicinhåndtering på bosteder 

Esbjerg Jerne Apotek
Ydelse: Kvalitetssikring af 
 medicinhåndtering 

Hvor:  Bosteder for borgere 
 med psykosociale 
 funktionsnedsættelser   

Omfang:  6 bosteder
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Thisted kommune
Hurup Apotek

Næstved kommune
Næstved Svane Apotek

Vesthimmerland kommune
Aars Apotek

Viborg kommune
Viborg Svane Apotek

Favrskov kommune
Hadsten Apotek

Syddjurs kommune
HornsletEbeltoft Apotek

Lolland kommune
Maribo Krone Apotek

Silkeborg kommune
Silkeborg Himmelbjerg Apotek

Varde kommune
Varde Apotek

Vejle kommune
Gorms+Egtved Apotek

Thisted kommune
Hurup Apotek

Næstved kommune
Næstved Svane Apotek

Rudersdal kommune
Nærum Apotek

Vesthimmerland kommune
Aars Apotek

Viborg kommune
Viborg Svane Apotek

Favrskov kommune
Hadsten Apotek

Lolland kommune
Maribo Krone Apotek

Silkeborg kommune
Silkeborg Himmelbjerg Apotek

Esbjerg kommune
Esbjerg Jerne Apotek



Det er enormt fagligt tilfredsstillende 
at kunne være med til at forbedre livs-
kvaliteten for en borger på den måde 
Kirishana Rajakulendran, farmaceut, Vejle Gorms Apotek

Apoteket kan så meget  
mere, end vi troede
Birgitte Damgaard Rossen, faglig koordinator 
hos Center for Socialpsykiatri i Esbjerg Kommune

været tilfredse med samarbejdet. På nog-
le af centrene er de således ved at vurdere, 
om der er basis for at tilkøbe noget lignen-
de - alt afhængig af prisen naturligvis," si-
ger Heidi Have. 

Det er også Kirishana Rajakulendrans 
indtryk, at kommunen har været glade for 
samarbejdet. 

“Medarbejderne bruger også vores tilba-
gemeldinger og observationer til selv at 
finde ud af, hvordan de skal gøre i lignende 
situationer hos andre borgere. På den måde 
spredes resultaterne af vores medicingen-
nemgange til gavn for alle borgere på pleje-
centre og i hjemmeplejen," siger hun.

så ringer jeg nu til apoteket. Det er så me-
get nemmere at komme igennem til apo-
teket, og efter at de har været ude hos os, 
kender vi også apotekspersonalet meget 
bedre og ved, hvad de kan," siger Birgitte 
Damgaard Rossen. 

Både farmaceuten og den faglige koordi-
nator ser positivt på mulighederne for et 
yderligere samarbejde mellem bostederne 
og apoteket. 

“Når vi har med kvalitet at gøre, er det 
en løbende proces. Der kan komme nye 
borgere med nye behov for medicin, og 
der kan komme nye medarbejdere. Jeg 
kan sagtens se, at der bliver brug for vo-
res kompetencer fremover," siger Anne Høj 
Stadil Lund.   

Shingrix  (herpes zoster vaccine (rekombinant, adjuveret))

Indikation(er)*: Shingrix er indiceret til forebyggelse af 
herpes zoster (HZ) og postherpetisk neuralgi (PHN) hos 
voksne i alderen 50 år eller ældre samt til voksne i alderen 
18 år eller ældre med øget risiko for HZ. Dosering*: Det 
primære vaccinationsprogram består af to doser på 
0,5 ml hver: en initialdosis efterfulgt af endnu en dosis 
2 måneder senere. Hvis der er behov for fleksibilitet 
i vaccinationsprogrammet, så kan den anden dosis 
administreres mellem 2 og 6 måneder efter den første 
dosis. For personer som er, eller kan forventes at blive, 
immundeficiente eller immunsupprimerede og som vil have 
gavn af et kortere vaccinationsprogram, kan den anden 
dosis gives 1 til 2 måneder efter den initiale dosis. Shingrix er 
kun til intramuskulær injektion, fortrinsvis i deltoidmusklen. 
Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive 
stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 
Forsigtighedsregler*: Shingrix skal anvendes med 
forsigtighed til personer med trombocytopeni eller 
koagulationsforstyrrelser, da blødninger kan forekomme 
efter intramuskulær administration til disse personer. 
I et post-marketing observationsstudie med personer 
på 65 år eller ældre, sås en øget risiko for Guillain-Barré 
syndrom (estimeret overhyppighed på 3 tilfælde pr. million 
administrerede doser) i løbet af de første 42 dage efter 
vaccination med Shingrix. Den tilgængelige information 
er utilstrækkelig til at afgøre en kausal sammenhæng 
med Shingrix. Der findes ingen data om sikkerhed, 
immunogenicitet eller virkning, som understøtter 
udskiftning af en dosis Shingrix med en dosis af en anden 
HZ vaccine. Der er begrænsede data til at understøtte 
brugen af Shingrix hos personer med HZ i anamnesen. 
Interaktioner*: Shingrix kan gives samtidig med ikke 
adjuveret, inaktiveret sæsoninfluenzavaccine, 23-valent 
pneumokokpolysaccharidvaccine (PPV23), 13-valent 
konjugeret pneumokokvaccine (PCV13) eller reduceret 
antigen difteri-tetanus-acellulær pertussis vaccine (dTpa). 
Samtidig brug med andre vacciner anbefales ikke på grund 
af manglende data. Graviditet og amning*: Der foreligger 
ingen data fra anvendelse af Shingrix til gravide kvinder. 
Som forholdsregel foretrækkes det at undgå anvendele 
af Shingrix under graviditet. Indvirkningen på ammede 
spædbørn ved administration af Shingrix til deres mødre er 
ikke undersøgt. Bivirkninger*: Meget almindelig: Hovedpine, 
gastrointestinale symptomer (inklusive kvalme, opkastning, 
diarré og/eller abdominalsmerter), myalgi, reaktioner på 
indstiksstedet (såsom smerte, rødme, hævelse), træthed, 
kulderystelser, feber. Almindelig: Pruritus på indstiksstedet, 
utilpashed. Ikke almindelig: Lymfadenopati. Sjælden: 
Overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, urticaria, 
angioødem. Overdosering: Der er ikke rapporteret tilfælde 
af overdosering. Udlevering: B. Ikke tilskud.

De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet 
i forhold til det af EMA godkendte produktresumé. 
Fuldt produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres hos 
GlaxoSmithKline Pharma A/S, Delta Park 37, 2665 
Vallensbæk Strand.

Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes  
indberettet hurtigst muligt til Lægemiddelstyrelsen  
(www.meldenbivirkning.dk) eller GlaxoSmithKline  
(dk info@gsk.com).

Shingrix findes i følgende pakninger: 
Vnr 176947 Pulver og suspension til injektionsvæske, 
suspension 1x1 dosis (0,5 ml)

Dagsaktuelle priser findes på www.medicinpriser.dk

Delta Park 37
DK-2665 Vallensbæk Strand
T +45 36 35 91 00
www.gsk.com
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