
Sammen 
forebygger 
vi bedst 



Sundhedsprofilen 2021 viser, at en af de helt store udfordringer 
er en stadig stigende social ulighed i sundhed. Apotekerne er, 
som en del af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, i 
kontakt med 93 % af alle voksne danskere hvert år. Dermed ser 
apotekerne borgere, som kan være svære for kommunerne at nå. 
Apoteker og kommuner kan derfor med fordel samarbejde om 
forebyggelse. Apotekerne har forskellige tilbud på området.

SUNDHEDSFAGLIG RÅDGIVNING PÅ APOTEKET 
Apotekerne rådgiver borgere om sundhed, egenomsorg og medicin og henviser til lægen, 
når det er nødvendigt. Derudover tilbyder apotekerne medicinsamtaler til kronikere og 
”Tjek på inhalation” til borgere med astma og KOL.

Medicinsamtaler 
Medicinsamtaler er et tilbud til borgere med kronisk sygdom. Formålet med medicinsam-
talerne er at give borgerne overblik over deres medicin og motivation til at følge behand-
lingen. Medicinsamtaler er gratis.

Tjek på inhalation 
Borgere med astma og KOL tager medicin, der skal inhaleres. Næsten halvdelen bruger 
medicinen forkert. Det kan forværre sygdommen med fx hoste og åndenød, der kan gøre 
det svært at fungere i hverdagen. Apoteket kan tjekke inhalationsteknikken og vise bor-
geren, hvordan inhalatoren bruges bedst muligt. ”Tjek på inhalation” er gratis.





BORGERRETTET FOREBYGGELSE

Information om kommunens tilbud 
Næsten alle borgere kommer på apoteket. Derfor har apoteket gode muligheder for at 
informere om kommunens forebyggende tilbud fx rygestop eller rehabilitering.

Vaccination 
Mange apoteker vaccinerer mod influenza 
og pneumokokker (lungebetændelse) på 
delegation fra en læge. Apotekerne infor-
merer borgere i risikogrupperne om Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger og bidrager 
til, at flere borgere i risikogruppen vælger 
at lade sig vaccinere. Derudover har en 
lang række apoteker i 2021 og 2022 også 
vaccineret mod COVID-19 og dermed også 
bidraget til at hæve vaccinationsraten her.

Vaccination på apoteket i tal 
I influenzavaccinationssæsonen 1. oktober 2021-15. januar 2022 vaccinerede apote-
kerne i alt 368.000 borgere mod influenza.

I samme periode vaccinerede apotekerne ca. 28.000 borgere mod pneumokokker 
(lungebetændelse).

I perioden 14. december 2021 til 14. februar 2022 vaccinerede apotekerne  
ca. 126.000 borgere mod COVID-19.

I sæsonen 2021/2022 udførte apotekerne tilsammen ca. 522.000 vaccinationer  
fordelt på de tre vacciner.



Apotekerne er partner i Røgfri 
Fremtid 

 
 
App til rygestop og nikotin- 
afvænning 
Danmarks Apotekerforening har i 
samarbejde med Kræftens Bekæm-
pelse, Sundhedsstyrelsen og Køben-
havns Kommune udviklet appen  
E-kvit. Appen kan hjælpe med ryge-
stop og nikotinafvænning.

Rygestoptilbud 
Apoteket kan rådgive borgeren om ryge-
stop, orientere om rygestopforløb og vejle-
de om nedtrapning af nikotinsubstitution.  
Nogle apoteker tilbyder rygestop, enten 
som individuelt forløb eller i grupper.

Appen ’apoteket’  
Kommunen kan henvise til apotekets app, 
der kan hjælpe borgere og pårørende med 
at holde styr på deres medicin. I appen 
kan man bl.a. se og forny recepter, bestille 
medicin samt blive mindet om, når det 
er tid til at tage den. Man kan også som 
pårørende kan få adgang til oplysninger 
og handlinger for en anden medicinbruger 
via Digital Fuldmagt.



MEDICINSIKKERHED  
Op mod 100.000 bliver hvert år indlagt på grund af medicinproblemer, der kunne have 
være forhindret.

Dosispakket medicin 
Med dosispakket medicin bliver medicinen pakket i de mængder og til de tidspunkter, 
som er aftalt med lægen. Det er som udgangspunkt rettet mod de borgere, der dagligt får 
flere typer medicin. Dosispakket medicin kan hjælpe borgere og pårørende til at holde 
styr på medicinen, men kan også hjælpe til at frigøre ressourcer for plejepersonalet. 

Medicingennemgang 
Ved apotekets medicingennemgang vurderer en farmaceut, om borgerens samlede medi-
cin er hensigtsmæssig, om der er problemer med bivirkninger, og om medicinen bruges 
korrekt og sikkert. Bagefter har borgeren eller den medicinansvarlige en samtale med 
farmaceuten. Forslag til ændringer i behandlingen formidles til lægen, så nødvendige 
ændringer kan blive gennemført.



TÆNK APOTEKERNE IND I FOREBYGGELSESSTRATEGIEN 
Her er en række eksempler på, hvordan kommuner og apoteker kan samarbejde:

• Lægge hus til hinandens indsatser, fx demensforedrag.

• Deltage i hinandens faglige kampagner, fx i forbindelse med Men’s Health 
Week og Verdens Diabetesdag. 

• Orientere om hinandens tilbud. Kommunen kan orientere borgere om dosispak-
ket medicin og apotekets medicinsamtaler. Omvendt kan apoteket bl.a. hjælpe 
med at opspore ensomme borgere eller fortælle borgere om kommunens livsstils-
hold. 

• Gennemføre indsatser for hinanden. Apoteket leverer fx undervisning til kom-
munens ældrepleje og botilbud. 

• Udvikle indsatser sammen. Det kunne fx være en særlig indsats til pårørende. 

• Levere indsatser i fællesskab, fx fælles rygestopkurser. 

Apoteket tilbyder følgende sundhedsydelser til sundhedsprofessionelle:

• Kvalitetssikring af medicinhåndtering i plejesektor og på botilbud.

• Kompetenceudvikling om sygdom, medicin og medicinhåndtering.



www.apoteket.dk

Du er velkommen til at kontakte apoteket eller Danmarks Apotekerforening for ud-
dybende information og spørgsmål. Du kan desuden finde yderligere information om 
apotekerne på www.apoteket.dk

Danmarks Apotekerforening  
Telefon: 33 76 76 00 
E-mail: apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk
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