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Af Lone Søndergaard, Lotte Stig Nørgaard, Ulla Hedegaard, Kerly Maire Servilieri, Susanne Bendixen,
Julianne Marie Riis Friberg, Charlotte Rossing, Rikke Nørgaard Hansen

-

I dette nyhedsbrev fortæller vi om
seneste møde i netværket og status for
projekter i netværket.
Derudover kan du læse nyt fra
netværkets facebookgruppe.

-

Senfølger ved cancer (Nadia Lund Olsen og
Lotte Stig Nørgaard)
Leveringssvigt i apotekssektoren (Susanne
Bendixen og Julianne Marie Riis Friberg)
Triple whammy – Sikker brug af NSAID
(Anne Mette Jørgensen og Alaa Burghle).

Afrapportering fra gruppearbejdet kan du finde i
facebookgruppen.

Netværksmøde med både faglige
oplæg og sparring på
netværksprojekter
Den 17. juni 2021 blev der holdt møde i Netværk
for Udvikling af Apotekspraksis med 14 deltagere
fysisk på Pharmakon og 18 deltagere online.
Dagens program var dels et tema med vinkler fra
primær og sekundærsektor på
restordreproblemstillinger: Joo Hanne Poulsen
fortalte om resultater fra sit nyligt forsvarede
ph.d.-projekt om restordreproblematikken i
sekundærsektoren, og Julianne Marie Riis Friberg
fortalte om netværksprojektet “Leveringssvigt i
apotekssektoren”.
Præsentationerne fra oplæggene findes på
netværkets hjemmeside.
Efter en pause, hvor deltagerne kunne netværke,
fik forskellige netværksprojekter sparring fra andre
deltagere i gruppearbejde på anden halvdel af
mødet.

En evaluering af netværksmødet viser, at
deltagerne overordnet var meget tilfredse med
mødet, og også havde forslag til kommende
møder. Her et uddrag af kommentarer fra
evalueringen:
- ”Meget relevant og spændende at høre om,
hvilke projekter der er i gang”
- ”Meget relevant for alle på apotek. Der er
meget god sparring at hente”
- ”Virkelig god sparring på projekterne
efterfølgende”
- ”God session med sparring – kunne være lidt
længere. De faglige indlæg var lidt lange”
- ”Jeg er ny i netværket, og jeg fik et fint indtryk
af, hvad netværket kan bruges til”
- ”Dejligt, at man både kan deltage fysisk og
online. Det virkede fint med hybridformen”
- ”Fortsæt med de faglige indlæg om
igangværende og afsluttede projekter”
- ”Det ville være meget interessant, hvis der
var et oplæg om, hvordan man ’sælger’ et
projekt eller deltagelse i projekter til et apotek
med meget konkrete og praktiske eksempler,
som kan bruges, når man vil invitere og
argumentere for, hvorfor det er vigtigt at
deltage i ens projekt”.
Som input til den sidste kommentar kan
styregruppen anbefale læringsvideoen, hvor
Susanne Bendixen netop giver input til, hvordan
du kan ”sælge” dit projekt og gennemføre
projekter på apotek.
Hvis du har input til kommende netværksmøder,
så skriv gerne til Rikke Nørgaard Hansen på
rnh@pharmakon.dk.

Følgende netværksprojekter fik sparring:
- Data, der understøtter compliancesamtaler,
fx Klikit (Birgit Vig og Kerly Servilieri)
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Status på projekter i Netværk for
Udvikling af Apotekspraksis
Projektlederne for udvalgte projekter i netværket
giver her en status på projekterne. Du kan altid
læse mere om projekterne på netværkets
hjemmeside eller kontakte projektlederen.

Ny færdigudviklet efteruddannelse
introducerer psykologiske værktøjer i
skrankerådgivningen
Forskere på Københavns Universitet, Pharmakon,
Syddansk Universitet, Patient in Focus,
Netherlands Institute for Health Services
Research (NIVEL) og det hollandske
Rijksuniversiteit Groningen er i fuld gang med et
projekt med midler fra EIT Health. Projektet har til
formål at udvikle, teste og skabe evidens for
effektiviteten af en efteruddannelse til dansk og
hollandsk apotekspersonale med titlen ”Stil skarpt
på rådgivning – forstå kunden og dig selv gennem
mentalisering”.

og om uddannelsen formår at påvirke
testapotekernes identifikation af patienternes
oplevede lægemiddelrelaterede problemer i en
positiv retning.
Efter evalueringsprocessen vil uddannelsen
finjusteres, hvorefter den i løbet af 2022 vil blive
kontinuerligt udbudt på Pharmakon i Danmark og
NIVEL i Holland.
Læs mere om projektet
Kontakt:
Lektor Susanne Kaae
Københavns Universitet
+45 35 33 62 73
susanne.kaae@sund.ku.dk

Uddannelsens fokus er at styrke
apotekspersonalets kompetencer i at forstå
patienters medicinerfaringer og -behov gennem
det psykologiske princip ”mentalisering”, da
studier peger på, at netop dette vil kunne føre til,
at flere af patienternes lægemiddelrelaterede
problemer kan opdages og dermed afhjælpes.
Uddannelsen er nu færdigudviklet efter et intenst
udviklingsforløb i foråret, og har fået positiv
respons af fire apotekspraktikere under præ-tests
af udvalgte elementer. Uddannelsen udgøres af to
fysiske og fire online-moduler som består af en
blanding af faglige oplæg, diskussion af
videooptagelser af egne skrankemøder,
kommunikationsøvelser, personprofilmålinger m.v.
Faglige refleksioner bliver nedskrevet mellem
modulerne for at sikre udviklingen af den enkelte
deltager. Den første reelle test af den nye
uddannelse vil forløbe fra 27. september til 22.
november 2021 i Danmark, med et tilsvarende
forløb i Holland.

Omtale af projektet på netværkets facebookside

Du kan finde mere information om EIT Health,
som har finansieret projektet sammen med
Københavns Universitet, Pharmakon og
Danmarks Apotekerforening, på: www.eithealth.eu

Takket være en stor interesse fra de danske
apoteker vil apotekspersonale fra 11 apoteker
deltage som kursister i test af uddannelsen. Før,
under og efter testafholdelsen vil uddannelsen og
dens effektivitet på skrankerådgivningen blive
evalueret med forskellige anerkendte kvantitative
og kvalitative måleværktøjer. Her stilles der blandt
andet skarpt på, hvordan apotekspersonalets
mentaliseringsevne har udviklet sig efter forløbet,
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Bæredygtig overgang på de danske
apoteker – En undersøgelse af opfattelser
og roller af apotekspersonale i
udviklingen af bæredygtigt medicinbrug
Specialet er skrevet af Ida Frederikke Iuel under
vejledning af Katherine Richardson fra
Københavns Universitet.
Sundhedssektorens primære funktion er at
fremme, forebygge og beskytte sundhed.
Lægemidler spiller en central rolle i behandlingen
af sygdomme og er således grundlæggende for et
velfungerende sundhedssystem. Det er
efterhånden kommet frem, at sundhedssektoren –
og især lægemidler – forårsager betydelige
miljøpåvirkninger, inklusiv store CO2-udledninger.
Det er derfor en nødvendighed, at alle dele af
sundhedssektoren, inklusive apoteket, indtager en
rolle i en bæredygtig omstilling. Apoteket og
apotekspersonalet har en vigtig rolle i at vejlede
og informere om lægemiddelbrug og sundhed,
hvormed apotekspersonalet har en væsentlig rolle
i at omstille til et mere bæredygtigt
lægemiddelbrug.
Fokus for undersøgelsen var at undersøge den
bæredygtige omstilling på apotekerne, hvori de
danske apoteksansatte anses som en central
aktør i forankring af en bæredygtig overgang af
medicinbrug i Danmark. Derfor havde projektet til
formål at beskrive dansk apotekspersonales
opfattelse og bevidsthed om den bæredygtige
udvikling af danske apoteker og det bæredygtige
medicinbrug i Danmark og til at identificere
barrierer.
Undersøgelsen anvendte en kombination af
kvalitativ og kvantitativ dataindsamling. Dette blev
udført via et spørgeskema distribueret til
apotekspersonale via facebookgrupper samt et
opfølgende semistruktureret interview med en
farmaceut. De kvalitative og kvantitative resultater
blev kombineret og analyseret til en samlet
forståelse.
205 danske apoteksansatte besvarede
spørgeskemaet. 64 % af dem opfattede sig selv
som havende et professionelt ansvar, og 48 %
rapporterede, at apoteket har en vigtig rolle i en
bæredygtig udvikling af medicinbrug. Lægen og
kunden blev i mange tilfælde anset for at have
mere ansvar i bæredygtigt brug af lægemidler.
Manglende viden og oplysninger om bæredygtig
brug af lægemidler og miljøpåvirkningen var anset

som den største barriere for de apoteksansatte til
at omfavne deres potentielle rolle. Desuden fandt
undersøgelsen, at rationel og minimeret brug af
lægemidler har en væsentlig betydning for
bæredygtigheden af lægemiddelbrug.
Der var udbredt forståelse for, at lægemidler har
en betydning i forhold til forurening af miljøet, men
emballage var den mest nævnte ”synder” i
apotekspersonalets øjne. Størstedelen af
apotekspersonalet oplevede også ofte, at
kunderne på apoteket efterspørger vejledning i
forhold til bæredygtighed, mest udpræget i forhold
til medicinaffald og emballage. Mange
rapporterede et behov for bæredygtigt produceret
emballage og lægemidler, der antyder et stort
ansvar hos lægemiddelvirksomhederne. Hertil var
der udbredt positivitet for indførelse af
mærkningsordning på lægemidler, der lever op til
en vis bæredygtig standard, som det allerede er
indført i Sverige.
Undersøgelsen konkluderede, at apotekets
personale var yderst opmærksomme på
bæredygtighed af lægemidler og særligt
emballage. Informationsbarrieren er den mest
væsentlige barriere for, at apotekspersonalet kan
uddanne og informere kunder i bæredygtigt brug
af lægemidler. Undersøgelsen viste, at den
allerede eksisterende rolle for apoteket i at sikre
kvalitets- og patientsikkerhed i lægemiddelbrug
har en høj potentiel rolle i udvikling af mere
bæredygtig brug af medicin.
Læs også mere om projektet på netværkets
hjemmeside

Status på projektet Narrativ medicin i
apotekspraksis
Projektet går ud på at undersøge, om et kursus i
narrativ medicin kan være brugbart for
farmaceuter på apotek og sygehusapotek i
forbindelse med samtaler med borgere om
medicin. Princippet i narrativ medicin er, at man
træner sin lydhørhed over for både de fortalte og
ufortalte detaljer i borgerens fortælling. På kurset
udvikles empatiske evner og inddragelse af
borgeren gennem nærlæsning af skønlitteratur og
relaterede kreative skriveøvelser. Tidligere studier
har nemlig vist, at farmaceuter er gode til at give
lægemiddelfaglig rådgivning, men har sværere
ved i samtalen at tage udgangspunkt i borgerens
situation og inddrage de mere personlige forhold
af betydning for borgeren.
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Læs også mere om projektet på netværkets
hjemmeside og i en artikel i Farmaci.

Anvendelse af smertestillende lægemidler
i Danmark: En samfundsfarmaceutisk
survey – projektet er afsluttet
Specialeprojekt af Malthe Bøgebjerg Rasmussen
under vejledning af Alaa Burghle, SDU.

I projektet har der været afholdt tre kurser
bestående af enten to hele dage eller tre halve
dage i juni 2020, februar 2021 (online) og maj
2021. I alt 33 farmaceuter har deltaget på
kurserne.
Tilbagemeldingen fra farmaceuterne ved
spørgeskema viser, at de er tilfredse med kurset
og føler, at det i nogen grad har bidraget til deres
samtaler om medicin. Ud fra observation blev det
klarlagt, at farmaceuterne udviste stort
engagement og deltagelse under kurset, også
selvom nogle af skriveøvelserne handlede om
meget personlige emner. Det er ikke entydigt ud
fra spørgeskemaet, om farmaceuternes empati er
forbedret efter kurset. Dog har interviews og
refleksioner afdækket, at flere farmaceuter fik en
mere nuanceret opfattelse af begrebet empati.
Desuden fandt vi, at farmaceuterne gerne vil tale
med borgerne om de ting, der bekymrer dem
omkring medicinen, men samtidig kan være
betænkelige ved, om de kan hjælpe borgerne
med de problemer, de derved åbner op for.
I projektet har der også været udsendt
spørgeskema og afholdt interview med borgere,
der har haft en samtale om medicin med en
farmaceut på enten apotek eller sygehusapotek.
Borgerne vurderer farmaceuternes empati i top,
men der er ikke kommet så mange besvarelser, at
vi kan sige noget om ændring i empati. Borgerne
udtaler, at de er overordentligt tilfredse med disse
samtaler om medicin, og mange er overraskede
over, at man kan få den slags samtaler med en
farmaceut.
Projektet udgår fra Syddansk Universitet under
forskningssamarbejdet Human Health. Det
forventes, at der bliver publiceret to
videnskabelige artikler fra projektet.

Analgetikum er brugt af en stor del af
befolkningen, men indikationen fra recepten er
ofte blot ”mod smerter”, og der er begrænset
viden omkring, hvordan brugerne benytter deres
analgetikum. For at undersøge dette, blev en
spørgeskemaundersøgelse udført på otte danske
apoteker, hvor personalet stillede spørgsmål til
brugere af receptpligtig og håndkøbsanalgetikum,
både hvis kunden afhentede til eget forbrug og
hvis en pårørende afhentede medicinen.
Apotekspersonalet indsamlede information om
typen af analgetikum, indikation og dosering fra
recepten samt kundernes egen-rapporterede
indikation, forbrugsmønstre, bivirkninger,
smertestillende effekt og deres personlige
holdning til analgetikum.
Ud af 3.531 mulige kunder sagde 2.419 ja til at
deltage, hvoraf 427 var pårørende til
medicinbrugeren. De mest almindeligt brugte
analgetikum var paracetamol, som blev brugt af
61 %, og non-steroide antiinflammatoriske
lægemidler, som blev brugt af 27 %. 55 % af
kunderne brugte analgetikum efter behov, mens
den angivne dosis fra recepten var efter behov i
22 % af tilfældene. Receptindikationen var ”mod
smerter” i 80 % af tilfældene, mens kundernes
rapporterede indikation var væsentligt mere
nuanceret. Undersøgelsen viste, at cirka 17 % af
de kunder, som købte håndkøbsanalgetikum,
brugte det dagligt, og at omkring 10% af kunderne
havde oplevet bivirkninger fra deres analgetikum.
Der ser ud til at være adskillige forskelle mellem
den information, apotekspersonalet har
tilgængelig fra recepten, og hvad kunderne selv
rapporterer, hvilket kan føre til mindre
hensigtsmæssig og mindre tilpasset rådgivning for
kunder, som benytter analgetikum.
Projektet præsenterer deskriptive data om
kundernes egenrapporterede virkning af,
bivirkninger ved og forbrugsmønstre med
analgetikum sammenlignet med de data, som er
tilgængelige fra recepten. Projektet beskriver
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ligeledes kundernes selvrapporterede brug af
analgetikum og kan derfor være medvirkende til
bedre individualiseret rådgivning fra apoteket til
kunder, som benytter analgetikum.
Læs mere om projektet på netværkets
hjemmeside

Status på ph.d.-projektet Public health
research in the Danish community
pharmacy setting
Primærapoteket giver en ramme for unikke
forskningsmuligheder. Dette ph.d.-projekt har til
formål at styrke folkesundhedsforskningen i
primærapotekssektoren i Danmark.
Ph.d.-projektet består af seks delprojekter. På
nuværende tidspunkt er dataindsamlingen
afsluttet for fire af projekterne, hvoraf der er
udgivet to videnskabelige artikler i internationale
tidsskrifter. Den første artikel omhandler kunders
informationssøgning før apoteksbesøg.
Læs artiklen.
Den anden artikel er en beskrivelse af Netværket
for Udvikling af Apotekspraksis (NUAP).
Læs artiklen.
I øjeblikket bliver der skrevet to videnskabelige
artikler til formidling af resultaterne af to afsluttede
projekter, begge spørgeskemaundersøgelser, om
hhv. genordinationsordningen og anvendelse af
smertestillende medicin i Danmark.
Samtidig bliver der arbejdet på forberedelse og
opstart af de to sidste delprojekter; en række
fokusgruppeinterviews om holdninger til
sundhedsvidenskabelig forskning på danske
apoteker og en spørgeskemaundersøgelse samt
registerstudie om anvendelse af
protonpumpehæmmere i Danmark.
Projektstart: 1. januar 2020
Projektafslutning: 31. december 2022

Status på ph.d.-projektet Farmaceuten
som brobygger i sektorovergangen ved
udskrivelse
Der har været stilstand i dette ph.d.-projekt, siden
den ph.d.-studerende i foråret gik på orlov, hvilket
satte projektet på pause i otte måneder.

Der var opstartet et pilotprojekt, hvor samarbejde
og intervention skulle testes af i november 2020.
Dette måtte dog afsluttes allerede i januar 2021
pga. COVID-19 smittetrykket og presset på
Region Sjællands akutafdelinger.
Anden del af pilotprojektet forventes opstartet i
september 2021, med deltagelse af syv private
apoteker fordelt i Region Sjælland og tre af
regionens akutafdelinger.

Patientperspektivet på
seponeringsprocessen – projektet er
afsluttet
Specialeprojekt af Camilla i Dali Poulsen under
vejledning af Lotte Stig Nørgaard, KU.
De fleste seponeringsstudier har ældre patienter
med begrænset forventet levetid som målgruppe.
Dette kan skyldes, at denne gruppe af patienter
ofte er bekendte med lange medicinlister,
da de udgør den største andel af
polyfarmacipatienter. Samarbejdet mellem
sundhedspersonalet tillægges stor betydning, når
mulige relevante seponeringer skal identificeres
og igangsættes. I den primære sektor, som
specialeprojektets målgruppe befinder sig i, er
den primære kontakt til sundhedsvæsenet ofte
begrænset til patientens praktiserende læge samt
til apoteket.
Studiets formål er at undersøge
patientperspektivet i seponeringsprocessen, samt
at forstå patienternes ønsker til denne proces.
Desuden har projektet til formål at undersøge,
hvorvidt patienterne ser apoteket have en rolle i
seponeringsprocessen.
Studiet benytter to innovative metoder,
Stakeholder Map og Empathy Map, samt et
litteraturstudie. De tre metoder leder efterfølgende
til patientinterviews udarbejdet med metoden
vignetteinterview. Analysen af metodernes
indsamlede data tager udgangspunkt i
konventionel contentanalyse, hvor data opdeles i
koder baseret på dets indhold.
Litteraturstudiet viste, at patienter har tillid til
lægen og den igangværende behandling. De
fleste patienter ville gerne seponere et eller flere
lægemidler, hvis lægen foreslog dette.
Patienterne ville gerne informeres om
seponeringen undervejs, men ikke alle patienter
ønskede at deltage i beslutningsprocessen. Tre
patienttyper blev identificeret i forhold til
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seponering og beslutningstagen; patienttype 1: vil
gerne bidrage til beslutningsprocessen, men
lægen afgør denne; patienttype 2: vil gerne
inddrages i beslutningen; patienttype 3: ved ikke
nok om medicinen, og lægen kan derfor tage
beslutninger, uden at patienten involveres.
Patientinterviewene viste, at patienterne gerne
ville inddrages og oplyses i beslutningsprocessen
samt om det videre forløb, og at tryghed gennem
processen var essentiel for en god
seponeringsproces.
Resultaterne fra henholdsvis patientinterviews og
litteraturstudie stemmer ikke fuldkommen
overens. Dette kan blandt andet forklares med, at
målgrupperne for de to metoder ikke er den
samme. Både patienterne i litteraturstudiet og
patienterne i patientinterviewene ville dog gerne
informeres og inddrages i nogen grad i
seponeringen samt beslutningsprocessen om
denne. At patienterne gerne ville informeres om
forløbet var dermed ikke afhængigt af, om der var
tale om ældre patienter med lav forventet levetid,
eller patienter, hvor det ikke var relevant at tale
om forventet levetid.
De overordnede ønsker fra patienterne til
seponeringsprocessen er at blive inddraget
i processen, at blive forberedt på eventuelle
symptomer samt at have mulighed for rådgivning
undervejs.
Læs hele specialerapporten på netværkets
hjemmeside.

Læs om netværket og projekter, der
er i gang lige nu, på hjemmesiden
Specialeprojekter med relevans for
apoteker
Danskernes forbrugsvaner samt kendskab
til farmakologi og regler for udenlandsk
medicinkøb

som ikke opfylder kvalitetsstandarder, eller som
har en uhensigtsmæssig sammensætning.
Formålet med dette studie var at undersøge
danskernes forbrugsvaner og deres kendskab til
reglerne for udenlandsk medicinkøb. Data blev
indsamlet gennem en online
spørgeskemaundersøgelse.
I alt svarede 292 respondenter; 80 % var kvinder;
89 % var under 30 år gamle, og 58 % havde en
akademisk uddannelse. Af disse havde 101 (35
%) købt medicin i udlandet eller på en udenlandsk
hjemmeside. De oftest købte lægemiddelgrupper
var smertestillende (48 %), dermatologiske midler
(34 %), naturlægemidler og vitaminer (29 %),
antihistaminer (21 %) og antibiotika (20%).
Grundene til medicinkøbet i udlandet var, at det er
billigere i udlandet (50 %), ikke markedsført i
Danmark (36 %) eller kræver recept i Danmark
(34 %). Kun 27 (9 %) undersøgte reglerne for
indførsel af medicin fra udlandet eller reglerne for
køb af medicin fra udenlandske hjemmesider.
Flertallet (n=17) undersøgte reglerne ved at læse
på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Samlet
set var der ingen forskel i kendskab til regler om
udenlandsk medicinkøb mellem dem, som købte
og ikke købte medicin i udlandet. Dog var nogle
regler (fx at ”Medicin sendt fra et EU/EØS-land er
kun lovligt, hvis det er til personlig brug”) bedre
kendt af de respondenter, der aldrig købte
medicin i udlandet, end dem som har gjort det.
Blandt respondenterne i studiet, hvor de fleste var
unge kvinder med en akademisk uddannelse,
havde en tredjedel erfaring med udenlandsk
medicinkøb, hvor smertestillende og
dermatologiske lægemidler var det mest populære
valg, og pris samt fravær af krav for recept var
den mest populære grund. Kendskab til regler om
udenlandsk medicinkøb var nogle gange ringere
hos dem, der købte, sammenlignet med dem, som
aldrig købte medicin i udlandet, hvilket kunne tyde
på behov for bedre information om
medicinsikkerhed ved udenlandsk medicinkøb,
også hos unge og veluddannede danskere.

Specialeprojekt af Sali Faris Daysh under
vejledning af Ramune Jacobsen, KU.
Køb af medicin i udlandet eller på udenlandske
hjemmesider kan have en negativ påvirkning af
medicinsikkerheden, blandt andet fordi der kan
være risiko for, at der indkøbes medikamenter,
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Samarbejde mellem alment praktiserende
læger og apoteksfarmaceuter om
personlig medicin
Specialeprojekt af Cecilie Gram på Københavns
Universitet under vejledning af Lotte Stig
Nørgaard, Københavns Universitet.

Der er behov for efteruddannelse af personale og
kendskab til mulige samarbejdspartnere. En
protokol for en implementeringsundersøgelse kan
bl.a. omfatte inkorporering af farmakogenetiske
tests i forbindelse med årskontrol af kronisk syge
patienter.

Farmakogenetiske tests er fortsat ikke udbredt på
danske apoteker. Barrierer for implementering af
testene inkluderer manglende viden om emnet,
uklarhed om klinisk brugbarhed, manglende viden
om lægers involvering, uklare procedurer og
mangel på retningslinjer fra faglige organisationer.
Formålet med specialet var at undersøge,
hvordan et samarbejde om personlig medicin
mellem apoteker og almen praksis bedst muligt
kan startes og afvikles. Herudover blev det
undersøgt, hvordan farmakogenetik og
samarbejde mellem almen praksis og apotek kan
bidrage til medicinsikkerhed, og hvordan en
implementeringsundersøgelse kan udføres.
Metodisk blev der udført en kvalitativ
dokumentanalyse og tre individinterviews.
Dokumentanalysen blev udført på input til en
kommende sundhedsreform fra hhv. Danmarks
Apotekerforening (DA) og Lægeforeningen (LF)
ift. de to organisationers syn på samarbejde
mellem almen praksis og apotek. Der blev
interviewet to alment praktiserende lager og en
apoteksfarmaceut. Der blev teoretisk arbejdet
med Bardet et al.s PCPC-metamodel.
Der blev identificeret følgende fem hovedtemaer i
dokumentanalysen: pres på sundhedsvæsenet,
tilgængelighed og lighed, tværsektorielle
problematikker, samarbejde og udvikling,
herunder professionsudvikling og teknologisk
udvikling.
Farmakogenetik blev kun nævnt i DA’s dokument.
LF nævnte ikke apoteker som potentielle eller
nuværende samarbejdspartnere. I interviewene
udtrykte alle tre informanter, at de så potentiale i
at bruge farmakogenetik, men der var behov for
mere viden om feltet og klare retningslinjer fra
faglige organisationer.
Generelt har de to faggrupper tillid til hinanden,
men der er behov for mere information, særligt
om, hvilke ydelser apoteket kan tilbyde lægerne.
Opbakning fra de faglige organisationer er en
forudsætning for implementering af
farmakogenetiske tests.
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Uddrag fra netværkets
facebookgruppe
Hvis du ikke allerede er medlem, så
gå ind på netværkets facebookside
og anmod om medlemskab. Så
lukker vi dig ind, hvis dit apotek er
medlem af netværket.
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