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Det mener apotekerne om medicinsamtaler

Kronikere, der oplever medicinudfordringer, skal have
tilbudt en individuel samtale
Ved at flere får tilbudt
en samtale, vil
apotekerne kunne støtte
den enkelte borger til at
tage ansvar for sin
egen behandling og
dermed spare
samfundet for ekstra
læge- og
hospitalsbesøg.



I dag tilbydes en medicinsamtale til nydiagnosticerede
kronikere, som indenfor de sidste seks måneder er startet
i behandling med ny medicin efter at have fået en kronisk
sygdom.



En tredjedel af alle kronikere tager ikke deres medicin,
som lægen har anvist. Det er derfor ikke kun
nydiagnosticerede kronikere, der kan have brug for hjælp
til gode medicinvaner og øget viden om medicinen.
Apotekerne foreslår, at kronikere tilbydes en individuel
samtale, når lægen eller apoteket vurderer, at kronikere
ikke tager sin medicin som aftalt.



Manglende medicinefterlevelse har konsekvenser for den
enkelte og dennes behandling samt for samfundet i form
af spildte lægemidler og tid, ekstra henvendelser til læge
og indlæggelser.



I en situation med pres på sundhedsvæsenet mener vi,
der er et stort behov for at klæde den enkelte borger på
til at tage bedst muligt vare på sig selv. Mange kronikere
kan med den rette støtte til implementering af behandlingen opnå en bedre effekt.



Med indførelsen af en individuel samtale vil apotekerne
kunne støtte den enkelte borger til at tage ansvar for sin
egen behandling og dermed spare samfundet for ekstra
læge- og hospitalsbesøg.

Baggrund
Utryghed og manglende viden gør, at mange patienter tager
deres medicin forkert. Nogle tager ubevidst en forkert dosis,
nogen er bange for bivirkninger og andre regulerer selv sin
medicin uden at have den fornødne viden om konsekvenserne. Der kan være flere årsager til, at en kroniker har
udfordringer med sin medicin. Det kan være, hvis man får
mange forskellige typer medicin, som skal tages på
specifikke tidspunkter, eller man ikke forstår, hvorfor man
skal tage medicinen.

