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Evaluering af det danske netværk indenfor udvikling af apotekspraksis 

Baggrund: ”Netværket for udvikling af apotekspraksis” blev etableret i starten af 2016 på 

baggrund af ønsket om at dele de gode ideer om forskning inden for apotekspraksis. 

Formålet med netværket er, at styrke apotekspraksisforskningen i Danmark ved at skabe et 

forum, hvor det er muligt at mødes på tværs om vidensdeling og udvikling af 

apotekspraksis for forskere og de danske apoteker.  

Projektets formål: At evaluere ” ”Netværket for udvikling af apotekspraksis”. 

Metode: Evalueringen af netværket blev gjort ved brug af survey-værktøjet 

”SurveyMonkey”. Her blev der udarbejdet et spørgeskema på 25 spørgsmål, med flere 

forgreninger afhængig af deltagerens svar. Spørgeskemaet var både tiltænkt medlemmer og 

ikke-medlemmer af netværket og blev lagt op på Pharmakons hjemmeside, medlemmernes 

Facebook-gruppe, apotekernes medlemsnet, samt delt i Facebook-grupperne ”Dansk 

farmaceutisk netværk” og ”Dansk apoteksforum”.  

Der blev indsamlet 41 brugbare besvarelser, 37 fra medlemmer og 4 fra ikke-medlemmer. 

Resultater 
Besvarelser ikke-medlemmer (n=4): 2 respondenter havde hørt om netværket, de nævnte 

at de endnu ikke havde taget et aktivt valg om deltagelse i netværket, samt at det skyldtes 

manglende tid, ressourcer og personale. 2 respondenter havde ikke hørt om netværket, men 

syntes ud fra informationer om netværket, at det godt kunne være noget for deres apotek. 

Besvarelser medlemmer (n=37): 57 % (n=21) af besvarelserne kom fra farmaceuter mens 

43 % (n=16) kom fra apotekere. Alle medlemmerne nævnte at de fik noget ud af at være 

med i netværket. På en skala fra 1-10 lå gennemsnittet på 6,5 over hvor meget 

medlemmerne synes at de får ud af netværket, som det er i dag. 

57 % (n=21) af respondenterne har tidligere været med i et eller flere projekter og 71 % 

(n=15) af respondenterne mener at de har deltaget i projekter for at bidrage til udvikling af 

dem selv, deres apotek og generelt fagligheden af hele apotekssektoren på et fælles plan. 

De medlemmer som endnu ikke har deltaget i projekter skrev, at det skyldtes de var nye 

medlemmer som endnu ikke har deltaget i netværksmøder, manglende tid samt 

igangværende projekter andetsteds. 
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Medlemmerne mener i høj grad at de kan komme med projektideer og udføre projekter 

inkl. at komme med status på projekterne. Dog mener ca. hvert tredje medlem at 

formidlingen af projekternes status kan blive bedre, og at de derfor har de brug for en slags 

retningslinje, så de ved hvordan man skal formidle status og evaluering af projekter. 

 

I forhold til ønsker for møderne svarer hhv. 84 % (n=31) og 76 % (n=28)  at de bør 

omhandle udbytte af projekterne og hvad der lykkedes ved projekterne samt udfordringer. 

Medlemmerne nævner desuden at det er interessant at høre, hvordan andre apoteker 

arbejder med projekterne og erfaringsudvikler, så det kan give et indblik i, at ikke alle 

projekter er lige krævende. 

 

32 % (n=12) nævner at formidling af projekternes status på tværs af netværket kan blive 

bedre. F.eks. ved at udsende et nyhedsbrev direkte til deres personlige arbejdsmail, så 

medlemmerne ikke selv skal ind og lede. Desuden nævner flere at man bør lave en 

database f.eks. i form af en hjemmeside, hvor det er muligt at se hvilke projekter der er i 

gang, hvor langt projekterne er, samt hvem der er projektansvarlig. 

For at få udbredt mere viden om netværket, skriver flere medlemmer at der bør laves et 

bedre samarbejde med fagforeningerne og Danmarks Apotekerforening. F.eks. ved at have 

en fast spalte i deres blade, til status på projekter og reklame for netværket. Endvidere 

nævner flere medlemmer ideen om ambassadører for netværket. 

91 % (n=32) af medlemmerne synes at netværket fungerer godt på den måde det bliver 

gjort på nu, mens 9 % (n=3) skriver at der er plads til forbedringer i form af bedre 

samarbejde med de faglige organisationer, samt en praksis omkring, hvordan man skal 

formidle status og specielt afmelding af projekter. 

Konklusion: 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 ideerne der kommer i hverdagen, en database hvor 

det er muligt at se igangværende projekter, samt 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. 


