NY VIDEN

Gode erfaringer med
farmaceutordination

Mange diabetespatienter
kender ikke apotekets
tilbud om rådgivning

Siden 2017 har
apoteksfarmaceuter i Oregon, USA,
haft mulighed for
at ordinere visse
lægemidler. Nu har
forskere undersøgt
farmaceuternes
oplevelser med
ordningen.

FARMACEUTERNE FORTÆLLER
blandt andet, at ordningen forbedrer
patienternes mulighed for at få fat i
lægemidlerne, da apotekerne er lettere at tilgå end at komme til lægen,
så patienterne undgår at afbryde behandlingen. Samtidig skaber det udviklingsmuligheder for farmaceuterne og nye indtjeningsmuligheder for
apotekerne. Farmaceuterne oplevede også, at lægernes modstand mod
ordningen blev mindre i takt med, at
de indledte et samarbejde. Mange patienter kender dog ikke til
ordningen, hvilket som udgangspunkt giver en negativ holdning til farmaceutordination, og det er derfor vigtigt, at ordningen bliver udbredt til flere apoteker, så den bliver mere synlig,
siger farmaceuterne. Der er også en diskussion af omkostningerne ved ydelsen, som skal kunne betale sig; og det vurderes
muligt gennem reduktion af udgifter fra det øvrige sundhedsvæsen og bedre effekt af behandling. Desuden er det vigtigt,
at farmaceuterne har den nødvendige viden gennem efteruddannelse, og at de føler sig komfortable ved at ordinere medicinen, lyder det fra de adspurgte.

Apotekerne
kan understøtte
behandlingen
af diabetespatienter gennem
medicinsamtaler
og vejledning, men
mange ved ikke, at
tilbuddet findes.
Det viser en ny
undersøgelse.
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ET FOKUSGRUPPEINTERVIEW med
13 diabetespatienter i alderen 49-81
år viser, at diabetespatienterne gerne
vil have en kontaktperson med diabeteskompetencer på apoteket, som
de kan bestille tid hos for at få rådgivning. De oplever ofte, at der er et hul
i deres behandling mellem de rutinebesøg, de går til hos egen læge eller
på hospitalerne. Derfor ser de gerne,
at apotekerne byder ind med vejledning. Patienterne vil også gerne have,
at apotekerne hjælper med at informere om sygdomsrelaterede aktiviteter og støttegrupper for
diabetespatienter i lokalmiljøet.
Undersøgelsen viser også, at mange af patienterne slet ikke
har kendskab til, at apotekerne tilbyder rådgivningssamtaler.
Men når de bliver bekendt med, at apotekerne tilbyder samtalerne, mener patienterne, at apotekerne kunne spille en aktiv
rolle i perioderne mellem besøgene hos egen læge og hospitalerne. Det kunne ske gennem et formaliseret samarbejde mellem Diabetesforeningen og apotekerne og skabe synlighed om
apotekernes tilbud. Det foreslås også, at sundhedspersonalet i
den øvrige sundhedssektor skal oplyse patienterne om, at apotekerne har kompetencer til at rådgive i forbindelse med diabetes.

