Mere sikkerhed i
lægemiddelanvendelsen

Rationel lægemiddelanvendelse
og bedre trivsel
Medicingennemgang

Omfattende medicinproblemer
• Uhensigtsmæssig medicinanvendelse kan
have store helbredsmæssige og økonomiske omkostninger.
• Hver tredje borger lider af en eller flere
kroniske sygdomme, og en tredjedel af alle
kronikere tager ikke deres medicin, som
lægen har anvist.
• Op mod 100.000 bliver hvert år indlagt
på grund af medicinproblemer, der kunne
være forhindret.

Det har stor sundhedsmæssig betydning
for den enkelte borger, at medicinen bliver taget korrekt – og i de rigtige doser.
Apotekets lægemiddelfaglige personale
har særlige kompetencer til at vurdere,
om den medicinske behandling er hensigtsmæssig, om der er problemer med
bivirkninger, og om medicinen bruges
korrekt og sikkert. Undersøgelser viser, at en farmaceutisk gennemgang af
borgeres medicin kan give mærkbare
forbedringer af helbred, trivsel og kvaliteten af den medicinske behandling.
Apotekets medicingennemgang:
• Vurderer den medicinske behandling.
• Afdækker mulige lægemiddelrelaterede problemer og giver forslag til
løsning og forebyggelse af dem.
• Bidrager til kvalitetsudvikling af
lægemiddelbehandling.

Apoteket tilbyder
Apoteket samarbejder med en række af landets kommuner om flere forskellige modeller for medicingennemgang. Apoteket sammensætter i dialog med kommunen en model, der tager udgangspunkt i enhedens lokale ønsker og behov.
Medicingennemgangen udføres for at sikre den mest hensigtsmæssige lægemiddelbehandling og
anvendelse af medicin for patienten. I gennemgangen af patientens medicin har farmaceuten fokus
på uhensigtsmæssig medicinering, compliance, bivirkninger og interaktioner. Farmaceuten vurderer
medicinen med henblik på at sikre en rationel lægemiddelanvendelse. Kliniske retningslinjer, regionale og nationale rekommandationer og behandlingsguidelines inddrages i medicingennemgangen.
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”Vi har brugt apoteket til at få faglig sparring
på beboernes medicin. Som sygeplejersker har
vi en uddannelse inden for medicin, men slet
ikke i samme grad som personalet på apotekerne. Så når vi laver medicingennemgang
sammen med apoteket, så højner det vores faglige niveau og gør, at vi lærer nye ting og ser
tingene fra en ny vinkel. Det sammenholder vi
selvfølgelig med vores indgående kendskab til
brugeren. Med samarbejdet har vi fået mulighed for at være med til at sikre, at beboerne
får mindst mulig medicin, men at de får den
medicin, de har brug for. Lægerne, vi samarbejder med, er også glade for tilbuddet, fordi det
er en måde at samle overblik over beboernes
behandling.”
Marianne Løvdahl, forstander ved Ordruplund
Plejeboliger, Charlottenlund i Helsingør Kommune, tilknyttet Boligerne Kronborghus.

Apoteket som samarbejdspartner
Apotekerne har helt særlig viden om medicin. Apotekerne er derfor en oplagt samarbejdspartner i
indsatsen for at løse nogle af de mange lægemiddelrelaterede problemer i sundhedssektoren.
Apotekerne samarbejder allerede med mange af landets kommuner om lægemiddelrelateret sundhedsfremme og forebyggelse af utilsigtede hændelser. Apotekerne leverer kvalitetsstyrede sundhedsydelser med dokumenteret effekt, som øger sikkerheden og trygheden for både patienter og
sundhedspersonale.

Vil du vide mere?
På www.apoteket.dk kan du finde yderligere information om sundhedsydelsen. Du er desuden
velkommen til at kontakte dit nærmeste apotek eller Danmarks Apotekerforening for uddybende
information og spørgsmål.
Danmarks Apotekerforening
Telefon: 33 76 76 00
E-mail: apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk

