Opdateret viden
om medicin giver
øget tryghed og
sikkerhed
Kompetenceudvikling og øget
medicinsikkerhed

Undervisning af plejepersonale

Mere fokus på medicin
• Ældre bruger over dobbelt så meget medicin som andre. 2/3 af de ældre over 80 år
bruger 6 lægemidler eller mere om dagen.
• Medicinfejl skyldes ikke kun borgernes forkerte brug af medicinen. Sundhedsvæsnet er
hver dag skyld i alvorlige medicineringsfejl.
Medicineringsfejl står øverst på listen over
utilsigtede hændelser i sundhedssektoren.
• Op mod 40 procent af alle indlæggelser af
ældre på medicinske afdelinger er medicinrelaterede. Halvdelen kan forebygges.

Mange kommuner bruger i dag apotekerne til at undervise plejepersonale.
Plejepersonalet spiller en afgørende rolle
i borgerens medicinske behandling. Styrkede kompetencer fremmer en tidligere
og bedre indsats i kommunalt regi og vil
i nogle tilfælde kunne spare borgeren for
en tur på hospitalet.
Apotekets undervisning af plejepersonale:
• Gør plejepersonalet bedre til at identificere lægemiddelrelaterede problemer og vurdere og reflektere over
borgernes lægemiddelbehandling.
• Øger patientsikkerheden og sikrer,
at personalet føler sig trygge og
rustede til det daglige arbejde med
borgernes lægemidler.
• Forebygger fejl og utilsigtede hændelser gennem opdaterede kompetencer hos plejepersonalet.

Apoteket tilbyder
Undervisningen er rettet mod personale på plejecentre, i hjemmeplejen og på botilbud, som håndterer og administrerer borgerens medicin. Undervisningen kan have fokus på almen farmakologi,
lægemiddelformer, patientsikkerhed og specielle sygdomsrelaterede emner. De ansatte kan desuden
blive undervist i praktisk håndtering af medicin.
Apotekets undervisning øger personalets forståelse for den medicinske behandling, og opdaterer
personalets viden om medicin, medicinanvendelse, virkning og bivirkninger. Undervisningen kan
tage udgangspunkt i de præparater, som aktuelt anvendes af borgerne. Ønsker til form og emner for
undervisningen tilrettelægges i samarbejde med enheden og den tilpasses den enkelte personalegruppes faglige niveau.
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Undervisning af plejepersonale

”I kommunerne står vi med en kæmpe udfordring i forhold til medicinrelaterede problemer
på ældreområdet. Jeg har beskæftiget mig meget med lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser, og forebyggelsen stiller store krav til personalets kompetencer. Det er dog tydeligt, at der
ofte er et misforhold mellem eksempelvis sosuhjælpernes uddannelse og så den virkelighed, de
kommer ud i. Jeg tog derfor kontakt til apoteket,
der ligger inde med vigtig viden om medicinsk
behandling, medicinhåndtering og polyfarmaci.
Det er for mig oplagt at bruge den viden, der er
til stede lokalt i kommunen. Apoteket har nu
undervist alle sosu-hjælpere i kommunen, og vi
fortsætter samarbejdet med efteruddannelse af
sosu-assistenter og sygeplejersker”.
Charlotte Nielsen, fagspecialist for uddannelse og kompetenceudvikling, Ældresekretariatet, Vordingborg Kommune.

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

