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Systematisk opfølgning og godt samarbejde 

mellem apotek og læge er forudsætningen 

for, at medicingennemgang til borgere i 

skranken får den ønskede sundhedsøkono-

miske effekt. Det peger erfaringerne fra et 

stort forsøg med medicingennemgang til 

ca. 1.000 borgere i Region Syddanmark på.

Tekst: Trine Ganer

Kan en medicingennemgang leveret af apotek 
til borgere i skranken forbedre livskvaliteten 

og reducere forbruget af lægemidler og sundheds
ydelser hos borgere over 65 år, der indtager mindst 
fem receptpligtige lægemidler? 

Muligvis, men det kræver formentlig systematisk 
opfølgning og et godt og forpligtende samarbejde 
mellem apotek og læge.

Nogenlunde sådan kan man opsummere erfarin
gerne fra et stort forsøg med medicingennemgang 
gennemført i Region Syddanmark i 2016 og 2017. 
Knapt 1.000 borgere og 28 apoteker i Region Syd

danmark medvirkede i forsøget, der er en udløber af 
bruttoavanceaftalen mellem Sundhedsministeriet 
og Danmarks Apotekerforening. 

Deltagerne i forsøget blev rekrutteret i skranken 
på de 28 medvirkende apoteker, og hen over det 
halve års tid, som forsøget varede, lykkedes det altså 
at gennemføre knapt 1.000 medicingennemgange 
med borgere i målgruppen.

Resultaterne af forsøget er analyseret og bearbej
det af henholdsvis VIVE (Det Nationale Forsknings 
og Analysecenter for Velfærd) og Pharmakon, og 
begge rapporter er netop offentliggjort. 

Fund hos otte ud af ti

Lægemiddelrelaterede fund var der masser af, viser 
opgørelsen i Pharmakons rapport. Hos otte ud af ti 
af de knap 1.000 borgere, der deltog, var der således 
medicinrelaterede fund, og hos disse i gennemsnit 
2,6 fund pr. borger. 

Fundene blev kategoriseret, og de fleste lå inden 
for kategorien ”muligt uhensigtsmæssigt præparat
valg”. Her ville behandlingen, efter farmaceutens 
vurdering, kunne optimeres ved valg af et andet 
præparat. Derudover vedrørte en del fund blandt 

Omfattende forsøg med 
medicingennemgang i 
Region Syddanmark evalueret

    

Undersøgelsen her peger på, at én samtale 

ikke kan stå alene. Der er behov for opfølgning 

for at sikre, at der faktisk foretages ændringer på 

baggrund af farmaceutens fund”.

CHARLOTTE ROSSING, 
UDVIKLINGSDIREKTØR, PHARMAKON

”
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Om forsøget
•  Målgruppen var borgere over 65 år, der anvendte fem 

eller flere lægemidler

•  Apotekerne leverede ”Apotekets medicingennem
gang til kunder i skranken”

•  De medvirkende anvendte i gennemsnit ni lægemidler

•  28 ud af 52 apoteker i Region Syddanmark deltog

•  951 borgere fik gennemført medicingennemgang og 
fik målt livskvalitet opfølgende.

Resultater
Der var lægemiddelrelaterede fund hos 80,8 % af bor-
gerne. Hver borger havde i gennemsnit 2,64 lægemiddel-
relaterede fund.

Hyppigste fund:
•  Muligt uhensigtsmæssigt præparatvalg (22,2 % af fun-

dene)
•   Mulige bivirkninger (14,1 % af fundene)
•   Mulig medicinering uden begrundet indikation (12,3 % 

af fundene)

>Effekt på medicinforbrug
Der er indløst signifikant færre lægemidler hos de medvir-
kende borgere sammenlignet med kontrolgruppen efter 3 
måneder, men der er ikke forskel efter 6 og 9 måneder. 

>Effekt på livskvalitet
Der kan efter 6 måneder ikke dokumenteres bedre livs-
kvalitet hos de medvirkende borgere i projektet end hos 
kontrolgruppen. 
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andet bivirkninger, medicinering uden begrundet 
indikation og ubehandlede indikationer.  

Kan ikke dokumentere 
sundhedsøkonomisk effekt

Med så mange fund burde der være basis for at for
bedre de medvirkende borgeres livskvalitet og redu
cere deres medicinforbrug, skulle man synes. Men 
trods de mange fund er det ikke muligt at doku
mentere øget livskvalitet hos de medvirkende bor
gere – og et reduceret forbrug af receptpligtige læge
midler ses kun ved målingen efter tre måneder. Det 
er den overordnede konklusion i VIVE’s i rapport, 
der sammenligner de medvirkende borgere med en 
kontrolgruppe.

Der ses en tendens til forbedret livskvalitet hos de 
medvirkende, men ændringen er lille og ikke stati
stisk signifikant, lyder VIVE’s konklusion.

Forskerne bag undersøgelsen har selv et par bud 
på, hvorfor man ikke kan dokumentere en effekt af 
medicingennemgangen. Det kan, ifølge forskerne, 
blandt andet skyldes problemer med implemente
ringen af farmaceuternes forslag til ændringer i me
dicinen. Og det flugter med konklusionerne i Phar
makons rapport.

”Vores undersøgelse viser udfordringer i samarbej
det mellem apoteket og lægerne. For at medicingen
nemgang skal have en effekt, skal det, som farma
ceuterne finder ved medicingennemgang, i større 

grad vurderes af lægen, og behandlingen skal tilret
tes. Ellers er det såre spildte kræfter,” siger udvik
lingsdirektør på Pharmakon Charlotte Rossing. 

Struktureret opfølgning har effekt

En anden årsag til, at medicingennemgangen ikke 
har haft en målbar effekt, er, ifølge VIVE, muligvis, 
at der ikke er sket struktureret opfølgning. 

”Undersøgelsen her peger på, at én samtale ikke 
kan stå alene. Der er behov for opfølgning for at 
sikre, at der faktisk foretages ændringer på baggrund 
af farmaceutens fund,” siger Charlotte Rossing.

At struktureret opfølgning på medicingennem
gang har en effekt, bekræfter erfaring med medicin
gennemgang internationalt. Pharmakon har gen
nemført et litteraturstudie, og her er konklusionen 
klar: Medicingennemgang kan medføre besparelse i 
forhold til samfundets udgifter til medicin og have 
en positiv effekt på borgernes livskvalitet – særligt 
hvis der foretages struktureret opfølgning.

Forsøget bekræfter dermed udenlandske undersø
gelser, og det giver, ifølge Birthe Søndergaard, der er 
sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerfor
ening, et klart grundlag at arbejde videre på.

”Vi har fået bekræftet, at et godt samarbejde med 
lægerne og struktureret opfølgning er forudsætnin
gen for, at medicingennemgangene har effekt. Det 
er værdifuld viden,” siger hun. n

Vi har fået bekræftet, at et godt samarbejde 

med lægerne og struktureret opfølgning er 

forudsætningen for, at medicingennemgangene 

har effekt. Det er værdifuld viden.” 

BIRTHE SØNDERGAARD, SUNDHEDSFAGLIG DIREKTØR
I DANMARKS APOTEKERFORENING
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