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Det mener apotekerne om medicingennemgang

Borgere, der bruger meget medicin, skal have tilbudt
medicingennemgang
Alle borgere, der bruger
meget medicin, skal regelmæssigt have gennemgået deres medicin
af en apoteksfarmaceut.

For at reducere omfanget af medicinfejl foreslår vi, at borgere over 65 år, der bruger mindst 5 forskellige slags medicin,
får tilbud om en årlig medicingennemgang på apotekerne.
Udrulningen kan bl.a. baseres på erfaringer fra et treårigt
projekt om medicingennemgang i Region Syddanmark.
Sundhedsministeriet er med i projektet, der afsluttes i 2018.
•
•

700.000 borgere tager mere end 5 lægemidler. Risikoen
for at opleve lægemiddelrelaterede problemer stiger, jo
flere lægemidler man bruger.
Der er store offentlige besparelser og menneskelige gevinster ved, at borgere, der bruger mindst 5 lægemidler,
får foretaget en medicingennemgang.

•

Ved at sikre, at borgerne tager deres medicin rigtigt, bliver behovet for lægekontakter og hospitalsindlæggelser
mindre.

•

Det er til enhver tid den praktiserende læge, der er ansvarlig for den enkelte borgers medicinering. Men skal vi
til bunds i medicinproblemerne, kræver det samarbejde
og bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet.

•

Medicingennemgang vil sikre, at den enkelte borger får
den rette medicin, i den rette dosering, på den rette måde og på det rette tidspunkt.

•

Medicingennemgang af mere end 500 danskeres medicin
viste, at hovedparten havde problemer med deres medicin.

•

Medicingennemgang vil ligeledes typisk medføre færre
medicingivninger og optimering af dosisform, hvilket letter hverdagen for borgerne og ikke mindst plejepersonalet. Færre medicingivninger minimerer ligeledes risikoen
for fejl og giver en mere sikker medicinhåndtering.

Baggrund
Medicinfejl giver sundhedssektoren store og unødvendige
udgifter. Desuden har det store menneskelige omkostninger i
form af sygefravær, dårligere sundhed og forringet livskvalitet. Op mod 100.000 bliver hvert år indlagt på grund af medicinproblemer, der kunne være forhindret. Op mod 40 procent af alle indlæggelser af ældre på medicinske afdelinger
er medicinrelaterede. Halvdelen kan forebygges.

