
1. Projektets titel.  

 

Hvordan er samarbejde mellem apotek og plejehjem på Færøerne? - Sådan får du et godt 

samarbejde mellem apotek og plejehjem 

 

2. Projektets baggrund.  

 

Vi har på Nærum apotek længe gået med tanken om at forbedre kommunikation og samarbejde 

omkring sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse med de plejehjem, vi har som 

forsendelseskunder. Det ville styrke den tværfaglige samarbejde, give anledning til flere fælles 

aktiviteter, hvilket vil komme plejehjems beboere til gode. Da jeg skulle udstationeres en måned på 

Færøerne, var min hypotese, at Færøernes geografiske placering med de konsekvenser det har for 

befolkningens adgang til medicin og sundhedsprofessionelle generelt har også påvirket samarbejde 

mellem apotekerne og plejehjem på Færøerne. Derfor ville jeg gerne finde positive eksempler 

på/inspiration til lokalt samarbejde som kunne samles i en flyer med gode råd til de danske 

apoteker, der ønsker at forbedre det faglige samarbejde med plejehjem.  

 

3. Problemformulering.  

 

a. Hvordan bygger apoteket et vellykket samarbejde omkring sundhedsfremme og 

sygdomsforebyggelse op med plejehjem? 

i. Hvordan er samarbejdet i det daglige? 

ii. Hvilke fælles aktiviteter er der afholdt i de sidste 12 måneder? 

iii. Hvordan planlægges fælles aktiviteter? 

 

4. Målgruppe. 

 

Projektets målgruppe er apotekeren, farmakonomer, farmaceuter, farmakonomelever og 

farmaceutstuderende på Nærum apotek og på andre apoteker i Danmark, der vil bygge et vellykket 

samarbejde op med plejehjem omkring sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Det er også 

ledelsen og personale på plejehjem i Danmark, som kan få indsigt i hvad de kan bruge apoteket til.  

 

5.  Metode.  

 

Data skal indsamles ved hjælp af spørgeskemaerne på 3 apoteker og mindst 2 plejehjem og 

interview med apotekeren og/eller personale, der står for at arrangere og planlægge aktiviteter. 

 

6.  Tids- og handlingsplan.  

 

Dato Aktivitet Tidsforbrug 

Maj 2018 Udstationering på Færøerne er 

godkendt og ideen til projektet 

opstår. Afholdelse af møde med 

souschef  på Nærum apotek 

Hanne Høje Jacobsen, som 

1t 



godkender udførelse af 

projektet 

Juni 2018 E-mailkorrespondance og 

telefonsamtale med 

apotekeren på Nordøya apotek 

Kristbjørg Isaksen, som 

godkender dataindsamling 

under udstationeringstid.  

1t 

Juni 2018 Udarbejdelse af spørgeskema 

og interviewguide 

10t 

Juli 2018 Dataindsamling 2 apoteker + 2 

plejehjem 

20 t 

Oktober – December 2018 Analyse af data og udarbejdelse 

af projektrapport og flyer 

40 t 

 


