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Af Rikke Nørgaard Hansen, Susanne Bendixen, Kerly Maire Servilieri, 
Lone Søndergaard, Anton Pottegård, Lotte Stig Nørgaard, Charlotte Rossing. 

 
 
 

I nyhedsbrevet kan du læse om 
resultaterne fra tre nyligt afsluttede 
projekter i netværket. Derudover kan du 
læse om det nyeste fra netværkets 
Facebookgruppe og hjemmeside.  
 

 
 

Er du farmakonom og ønsker at 
bidrage til styregruppens arbejde i 
Apoteksnetværket? 

 
Der mangler én repræsentant i styregruppen, for 
at den er fuldtallig (fire repræsentanter fra 
apotekerne og tre repræsentanter fra 
forskningsinstitutionerne). Styregruppen vil meget 
gerne byde velkommen til en farmakonom, som 
ønsker at bidrage til arbejdet. 
Styregruppen mødes ca. hver 3. måned – to 
gange om året fysisk (en gang i vest og en gang i 
øst) og to gange på Skype. Derudover er der 
løbende kommunikation på e-mail og 
telefon/Skype mellem møderne. Styregruppen 
fungerer som et reviewpanel. Projektforslagene 
forelægges skriftligt for styregruppen, der vurderer 
og kommenterer projektforslaget. Styregruppen 
arrangerer to årlige netværksmøder og udsender 
to nyhedsbreve fra Apoteksnetværket årligt. Det 
forventes, at du kan lægge minimum 30 timers 
arbejde om året til opgaver i styregruppen. 
Er du den farmakonom, styregruppen søger, så 
kontakt gerne Rikke Nørgaard Hansen, 
rnh@pharmakon.dk – også hvis du ønsker mere 
information om, hvad det kræver. 

Nyligt afsluttede projekter 

Reduktion i langtidsbehandling med 
protonpumpehæmmere 

 
Praksis-projektet om reduktion i 
langtidsbehandling med protonpumpehæmmere 
(PPI) er for nyligt afsluttet og formidlet. 
 
Du kan se projektleder Anne Mette Jørgensen 
præsentere resultaterne på et webinar her. 
 
Formålet med projektet var at karakterisere det 
aktuelle forbrug af PPI blandt flergangsbrugere for 
at forsøge at estimere antallet af langtidsbrugere, 
og at give nye brugere information for at undgå 
langtidsbrug af PPI. 
 
Apotekspersonalet interviewede flergangsbrugere, 
de mødte på apoteket, og registrerede svarene i 
et spørgeskema. Kunderne blev spurgt om de 
brugte medicinen ved behov eller fast, og om de 
havde prøvet at stoppe behandlingen. En skriftlig 
informationsseddel blev tilbudt nye brugere af PPI 
som tillæg til den mundtlige rådgivning. 
 
395 kunder deltog i interviews fordelt på i alt 7 
apoteker rundt i Danmark. En femtedel af dem 
brugte PPI ved behov, og 80 % brugte PPI som 
fast behandling. 40 % havde prøvet at stoppe 
behandlingen. 131 nye brugere fik udleveret 
skriftlig information som tillæg til den mundtlige 
rådgivning. 
 
En stor andel af PPI-brugerne er i fast behandling. 
Den skriftlige informationsfolder var et brugbart 
værktøj til at give nyttig information til nye brugere 
af PPI som tillæg til den mundtlige rådgivning. 
 
Resultaterne bliver også formidlet på Nordic 
Social Pharmacy and Health Services Research 
Conference, der holdes i København og Hillerød 
d. 12.-14. juni 2019. 
 

 

https://youtu.be/JXrmwd6kF-c
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Afprøvning af medicinmøder med 
hjemmeplejen – en sundhedsydelse 
leveret af apoteket 

 
Resultaterne fra projektet ”Afprøvning af 
medicinmøder med hjemmeplejen” kan ses som 
webinar her. Hele rapporten findes her. 
 
I projektet blev medicinmøder afprøvet af 
medarbejdere i hjemmeplejen samt 
farmakonomer og farmaceuter. Møderne 
handlede blandt andet om praktisk brug af 
medicin og dispensering og administration af 
medicin. Projektets resultater viser, at 
medarbejderne i hjemmeplejen oplever, at 
møderne har en god effekt. 
 
Apoteket og hjemmeplejen vurderer, at begge 
parter får noget ud af at deltage i møderne. For 
eksempel oplever medarbejderne i hjemmeplejen 
farmakonomer og farmaceuter fra apoteket som 
lægemiddelfagligt stærke og gode at være i dialog 
med om medicinhåndtering. Og farmakonomerne 
og farmaceuterne får til gengæld øget kendskab til 
hjemmeplejens opgaver og udfordringer, så de 
bedre kan hjælpe dem. 
 
En af effekterne ved medicinmøderne er desuden, 
at hjemmeplejens medarbejdere under møderne 
kan dele erfaringer og finde løsninger på 
medicinhåndtering – i sparring med 
lægemiddelkyndige. Resultaterne fra projektet 
viser også, at møderne kan målrettes den enkelte 
hjemmeplejeenhed endnu bedre, hvis apoteket 
drager ledelse og medarbejdere fra hjemmeplejen 
med ind i planlægningen af møderne.  
 
Resultaterne formidles også på Nordic Social 
Pharmacy and Health Services Research 
Conference, der holdes i København og Hillerød 
d. 12.-14. juni 2019. 
 

 

Evaluering af Netværk for udvikling af 
apotekspraksis 

 
Projektet, som har evalueret Netværk for udvikling 
af apotekspraksis er netop afsluttet. Formålet med 
projektet var at evaluere netværket ved at 
udsende spørgeskema til medlemmer og ikke-
medlemmer. 
 
Der blev indsamlet 41 besvarelser, 37 fra 
medlemmer og 4 fra ikke-medlemmer. 
 
Medlemmerne er generelt tilfredse med den måde 
netværket fungerer på, 
men der er plads til forbedringer. Medlemmerne 
vil rigtig gerne melde ideer ind, udføre 
projekter, samt give status og evaluere 
projekterne, dog har de brug for redskaber til 
formålet. De savner en idébank til alle idéerne, 
der kommer i hverdagen, en database hvor det er 
muligt at se igangværende projekter, og et 
nyhedsbrev direkte til deres arbejdsmail 
omhandlende projekternes status. Derudover 
ønsker de et bedre samarbejde med de faglige 
organisationer, så det på den måde er muligt at 
udbrede viden om netværket, både til de faglærte 
og studerende. 
 
Styregruppen vil gerne imødekomme ønskerne og 
arbejder videre med dem. Styregruppen er 
begyndt at udsende nyhedsbreve med status på 
projekter, og har du ønske om at modtage disse 
på en bestemt e-mailadresse, bedes du sende 
oplysningerne til projektsekretær Kristin Primdahl 
krp@pharmakon.dk. Du er altid meget velkommen 
til at melde projektidéer ind på e-mail til Rikke 
Nørgaard Hansen rnh@pharmakon.dk eller på 
Facebookgruppen. Facebookgruppen må også 
gerne bruges til at give en status på de projekter, 
du er med i, så det deles med andre medlemmer 
af netværket. Styregruppen arbejder videre med 
muligheden for at oprette en idébank gennem 
netværkets hjemmeside. 
 
 

Projekter, der lige nu er i gang i 
netværket 

 
Projekter, som er i gang i netværket beskrives 
løbende på Apoteksnetværkets hjemmeside, 
hvor du kan læse mere om dem. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OuyjBSY2NNE&list=PLqI01mylkvwHroFaMd_pP6Q4uIc3-TTmB&index=2&t=77s
https://www.pharmakon.dk/media/1417/rapport-v2-afproevning-af-medicinmoeder_web.pdf
https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/
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Nyt fra netværkets Facebookgruppe 

 
Hvis du ikke allerede er medlem, så gå ind og 
anmod om medlemskab her, så lukker vi dig ind. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F178977495958426%2F
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Netværket har fået ny hjemmeside 

 
Fremover kan du tilgå netværkets hjemmeside på 
dette link.  
 
Her kan du læse om afsluttede og igangværende 
projekter, du kan se, hvilke apoteker der er med i 
netværket, og du kan læse tidligere nyhedsbreve 
og referater fra styregruppemøder. 
 

Næste netværksmøde 

 
Næste netværksmøde bliver til efteråret 2019. 
Styregruppen er så småt i gang med at vælge 
emner ud fra input fra netværkets medlemmer. 
Datoen meldes ud, så snart den er på plads. 

https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/

