
w
w

w
.a

p
o
te

k
su

d
v
ik

lin
g
.d

k
Velkommen til det første nyhedsbrev fra Apoteksudvikling. Apoteksudvikling er et 
uafhængigt initiativ der er etableret i et samarbejde mellem farmaceut Liselotte 
Petersen, der til daglig er ansat på Frederiksberg Smallegades Apotek, og 
Farmaceut Helene Agerholm, der arbejder i Danmarks Apotekerforening.

Resultater fra brugerundersøgelsen sommeren 2008
Formålet med brugerundersøgelsen var at få et billede af de fremtidige brugere af 
databasen, rammerne for databasen, samt en vurdering af formen og indholdet af 
artiklerne. Data er indsamlet ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse på
hjemmesiden www.apoteksudvikling.dk. Dele af spørgeskemaet var konkrete 
spørgsmål til skabelonen for artiklerne. Apotekspersonalet blev inviteret til at 
deltage gennem ”kort fortalt”. Derudover blev andre personer der arbejder med 
forskning og udvikling af farmaceutisk praksis; Pharmakon, Danmarks 
Apotekerforening og afdeling for samfundsfarmaci Københavns Universitet, inviteret 
til at deltage i undersøgelsen. Dataindsamlingen forløb over 4 uger i sommeren 
2008. 36 personer deltog i undersøgelsen. 50% af deltagerne havde læst 
artikelskabelonen. Generelt var der interesse for artikeldatabasen og positiv 
feedback på artikelskabelonen. Der blev foretaget en enkelt ændring af 
artikelskabelonen efter undersøgelsen.

På FIP i Basel 2008 med Apoteksudvikling
Den første officielle præsentation af Apoteksudvikling foregik på FIP med en poster. 
På posteren var et eksempel på en artikel, denne omhandlede den 
spørgeskemaundersøgelse der blev udført i sommeren 2008. Der var fin interesse 
for projektet især fra de danske deltagere. Vi fik en god snak om behovet og 
kontakt til nogle farmakonomer og farmaceuter der vil være med til at afprøve 
artikelskabelonen.
Udgifter til poster, kongresrejse og kongresgebyr blev dækket af et legat fra 
Hørslev-fonden.

Hvor langt er vi
På baggrund af den feedback vi fik på FIP, har vi arbejdet på at forbedre 
artikelskabelonen. Når disse forbedringer er på plads skal vi i gang med at få de 
første artikler formidlet. De første artikler skulle gerne være klar her i slutningen af 
året, så de kan ses på hjemmesiden. 
Den tekniske del er ikke helt på plads, idet databasedelen med søgefunktioner ikke 
er etableret endnu, derfor vil artiklerne som en start være inddelt efter emner. 

En af udfordringerne ved at få etableret en database med søgefunktion er, at det 
endnu ikke er afklaret hvordan dette skal finansieres. Vi begynder i det nye år at se 
efter mulighed for at søge projektmidler til at få denne etableret. Der vil være faste 
udgifter til driften af databasen og vi overvejer om der skal være brugerbetaling, 
eller om den skal finansieres gennem reklamer på hjemmesiden.

Det næste nyhedsbrev udkommer i februar. Når der kommer artikler i databasen vil 
de blive præsenteret i nyhedsbrevet. 

Nyhedsbrev november 2008


