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ANTALLET AF POTENTIELT farlige 
ordinationer blev nedbragt med 40 
procent i et engelsk forsøg, hvor it-sy-
stem og farmaceuter var ekstra sik-
kerhedstjek på lægens ordinationer. 
Studiet byggede på en intervention, 
som faldt i tre dele:

1. Først identificeredes en poten- 
 tielt farlig ordination ved hjælp  

 af et it-redskab. Det kunne for eksempel være, hvis en 
 patient over 65 år bliver sat i behandling med et NSAID-
 præparat, men ikke samtidig fik ordineret medicin mod 
 mavesår, eller hvis vedkommende samtidig tog Warfarin.

2.  Når it-redskabet identificerede en potentiel farlig situation, 
tog farmaceuten stilling til, om der var behov for at tilpasse 
medicineringen. 

3.  I givet fald tog farmaceuten, som det tredje skridt, fat i læ-
gen og drøftede behovet for ændringer i den ordinerede me-
dicin.

Undersøgelsen, der blev gennemført på 43 lægepraksisser i 
Salford i England, viste, at antallet af potentiel farlige ordina-
tioner blev reduceret med 40 procent, efter at forsøget havde 
kørt i et år. 

APOTEKET KAN BIDRAGE til at ned-
bringe forbruget af alkohol ved at 
tage en konsultation om emnet med 
borgere i den relevante målgruppe 
som en integreret del af en alminde-
lig medicinsamtale. Det tyder resul-
tatet af en engelsk pilotundersøgelse 
gennemført på ti apoteker i Yorkshi-
re på. 

På halvdelen af de medvirkende 
apoteker blev en farmaceut uddannet i at gennemføre en alko-
holkonsultation som et led i de almindelige medicinsamtaler1. 
I undersøgelsesperioden screenede farmaceuterne de borgere, 
der deltog i en medicinsamtale, og indtog de alkohol mindst to 
gange om ugen, blev de tilbudt at medicinsamtalen også om-
handlede alkoholforbrug med henblik på at nedbringe deres 
forbrug. 51 borgere takkede ja. 

På den resterende fem af de medvirkende apoteker, som age-
rede kontrolgruppe, gennemførte man medicinsamtaler som 
normalt.

To måneder efter samtalen havde deltagerne i interventi-
onsgruppen lavere alkoholforbrug end deltagerne i kontrol-
gruppen, og forskerne konkluderer på den baggrund, at der er 
grundlag for en videre undersøgelse af effekten af en alkohol-
konsultation som en del af medicinsamtalen på apoteket. 

Samarbejde mellem 
praktiserende læger 
og farmaceuter 
hindrede medicinfejl

Pilotforsøg:  
intervention på 
apoteket reducerede 
alkoholforbrug

Fire ud af ti po-
tentielt farlige 
ordinationer 
blev bremset i et 
engelsk forsøg, 
hvor it-værktøj og 
farmaceuter var 
sikkerhedskontrol.

En medicin- og al-
koholkonsultation 
på apotek førte til 
lavere alkoholfor-
brug i et engelsk 
pilotforsøg.
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1 I undersøgelsen integrerede farmaceuterne alkoholkonsultationer i de to Natio-
nal Health Service-ydelser ’Me-dicine Use Review’ og ’New Medicine Service’.


