
Psykisk udviklingshæmmede 
er en svær målgruppe med stort 
behov for farmaceutisk rådgiv-
ning, viser et stort irsk studie, 
som professor Martin Henman 
for nylig præsenterede resultater-
ne af i København.

Vi er i venteværelset hos en 
praktiserende læge. To psykisk 
udviklingshæmmede kvinder 
sidder og taler sammen. Den ene 
fortæller, at hun har smerter i 
maven, men det er ikke anled-
ningen til hendes lægebesøg. 
Kort efter kaldes hun ind til kon-
sultation. Som afrunding spørger 
lægen kvinden, om der er andet, 
hun vil bringe op, nu hvor hun 
er der. Det siger kvinden nej til – 
til trods for, at hun altså få mi-
nutter forinden har fortalt sin 
veninde i venteværelset, at hun 

er generet af mavesmerter. Efter-
følgende er kvinden tilbage i 
venteværelset med veninden, der 
spørger, om hun fik talt med læ-
gen om mavesmerterne. Nej, sva-
rer hun, for hun turde ikke sige 
det. 

Situationen stammer fra en vi-
deo, som professor Martin Hen-
man fra Trinity College Dublin 
viste, da han for nylig talte på en 
åben forelæsning på Institut for 
Farmaci på Københavns Univer-
sitet. Og den illustrerer udfor-
dringerne, når psykisk udvik-
lingshæmmede borgere møder 
sundhedssystemet, forklarede 
den irske professor. 

På forelæsningen refererede 
han resultater fra en stor irsk un-
dersøgelse om aldring og hel-
bred. Undersøgelsen, der inklu-

derede 753 psykisk udviklings-
hæmmede personer (40+ år), vi-
ste blandt andet, at de 
udviklingshæmmede typisk er 
utrygge ved sundhedsprofessio-
nelle. De bryder sig ikke om at 
forholde sig til eventuelle syg-
domme, og de kan ikke lide at 
blive undersøgt. Derfor overser 
man ofte både sygdomme og ik-
ke mindst de lægemiddelrelatere-
de problemer, som borgerne op-
lever, sagde Martin Henman 
blandt andet.

Det er en sårbar målgruppe, 
som til trods for, at de har et 
stort behov for opmærksomhed 
og rådgivning, nemt bliver over-
set i sundhedssystemet, lød den 
irske professors budskab til de 
fremmødte farmaceuter.
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Lægemiddelrelaterede problemer hos 
psykisk udviklingshæmmede overses ofte

Ældre psykisk udviklingshæmmede borgere er ofte poly-
farmacipatienter med mange lægemiddelrelaterede proble-
mer. Det er typisk komplekse patienter, der behandles i flere 
regier, hvorfor man tit ser manglende koordination og over-
blik over medicinering. Undersøgelsen viste, at der ofte bli-
ver ordineret medicin uden indikation, og at det ind imellem 
er personalets behov for at regulere borgerens adfærd, der 
er styrende, snarere end det er borgerens eget behov.  

Deres problemer overses nemt, og de dør typisk langt tid-
ligere end gennemsnittet.

De er ofte utrygge ved sundhedsprofessionelle og det 
kræver tid, kontinuitet og en særlig tilgang at opbygge den 
tillid, der gør, at man kan få dem til at tale om deres læge-
middelrelaterede problemer.

Man kan ikke regne med, at borgeren har forstået, blot for-
di man har informeret. Og man kan ikke regne med, at borge-
ren har sagt, at der er noget galt, selv om man har spurgt.

Det er forskelligt, hvordan man skal hjælpe borgere i mål-
gruppen med at løse lægemiddelrelaterede problemer af-
hængig af, om det er borgeren selv, pårørende eller sund-
hedsfagligt personale, der håndterer medicinen. Det hænger 
typisk sammen med boform.
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