Ulighed i medicin
Tre konkrete forslag til større social
lighed i medicinanvendelsen

”Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund
af deres større medicinforbrug hører til dem, der bruger apotekerne mest. Vi er klar til at spille en større rolle, så de svageste
borgere får den rigtige medicin og bruger den rigtigt.”
Niels Kristensen, formand for Danmarks Apotekerforening

FORORD
Danmark har lav økonomisk ulighed. Alligevel er der stor og voksende social ulighed i sundhed.
Uligheden rammer, så borgere med lav indtægt dør tidligere end borgere med høj indtægt. De
har også færre år med et godt helbred.
Uligheden i sundheden gælder også på medicinområdet. Forbruget er meget større for folk med
kort eller ingen uddannelse. Det gælder også for psykisk syge og svage ældre. Borgere på overførselsindkomst bruger 3 gange så meget medicin som folk i arbejde.
Når man bruger meget medicin, kan det være svært at bevare overblikket og bruge medicinen
rigtigt. Det gælder for alle – men især for udsatte borgere. Det kan være svært at finde vej
gennem sundhedsvæsenet for at opnå en god behandling. Det kan også være svært at forstå og
følge råd fra sundhedspersoner. En tredjedel af førtidspensionisterne har svært ved at forstå det,
der står på indlægssedlen.
Social ulighed i medicin kan og skal afhjælpes. Det er ikke rimeligt, at der er så stor forskel på
sundhed, levetid og livskvalitet mellem forskellige dele af befolkningen.
Der er behov for løsninger mange steder i sundhedssektoren og behov for samarbejde.
Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund af deres større medicinforbrug
hører til dem, der bruger apotekerne mest. Vi er klar til at spille en større rolle, så de svageste
borgere får den rigtige medicin og bruger den rigtigt.
I dette udspil kommer vi med tre konkrete forslag til, hvordan apotekerne kan bidrage til større
lighed i medicinanvendelsen.
De tre forslag er vores svar på de vigtigste udfordringer på medicinområdet.
Niels Kristensen, formand for Danmarks Apotekerforening
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UDFORDRING
Socialt udsatte borgere har
flere medicinproblemer
Socialt udsatte bruger mere medicin end andre. De
kan samtidig have svært ved at bevare overblikket
over deres medicin. Det gælder folk med lav indkomst
og uddannelse, langtidsledige, og svage ældre. Det
gælder også personer med psykiske lidelser eller
misbrug.
Utryghed og forvirring gør, at mange tager deres
medicin forkert. Måske bruger de medicinen
uregelmæssigt eller glemmer helt at tage den. Nogle
tager dobbelt dosis, fordi de tager to forskellige typer
af samme medicin. Andre regulerer selv deres medicin
uden at have viden nok.
Borgernes evne til at bruge information fra lægen eller apoteket og følge en behandling er afgørende for
at få det ønskede resultat af behandlingen og få et
bedre helbred. Ellers fører det til medicineringsfejl,
flere bivirkninger og en dårlig effekt.
De udsatte medicinbrugere har behov for ekstra
opmærksomhed og vejledning om deres medicin. Det
er nødvendigt for, at de kan få den samme effekt af
behandlingen som andre borgere.

Udsatte borgere oplever
oftere problemer med deres medicin end andre.
Mange tager deres medicin forkert. Det kan skyldes, at de har svært ved at
overskue flere forskellige
slags medicin eller har
svært ved at følge lægens
vejledning.

Case
Lis er førtidspensionist og bruger mange forskellige slags
medicin og er ikke helt tryg ved det. Hun føler ikke altid, at hun
har overblik over medicinen. Hun får bl.a. medicin til hjertet,
tre slags blodtryksmedicin og vanddrivende medicin.
Hun vejer omkring 45 kilo og siger, at hun bruger ”en pokkers
masse piller.” Hun tør ikke stoppe med at tage medicinen, da
hun ofte får en frygtelig hjertebanken. Hun kommer ikke så
meget ud, som hun gerne vil, fordi hun er bange for at falde.
Hun får også medicin mod migræne.
Hun tror, at hun vil have gavn af en medicinsamtale. Særligt
for at hun kan blive mere tryg ved at bruge sin medicin. Hun vil
også gerne vide mere om, hvorfor hun skal tage det. Hun føler
sig mest utryg, når pillerne fra gang til gang skifter navn, form
og farve.
Lis, 64 år, kunde på Hundige Apotek

FAKTA
oo Medicingennemgang har vist,
at ca. 75 pct. af borgere med
kroniske sygdomme har lægemiddelrelaterede problemer.
oo 45 pct. af førtidspensionisterne
har undladt at tage den medicin,
lægen havde ordineret. 27 pct.
ville ikke tage medicinen på
grund af bivirkningerne.
oo Sundhedsudgifterne i Danmark
ville falde med 3,2 mia. kr. årligt, hvis de lavtuddannede
brugte sundhedsvæsenet lige så
lidt som de højtuddannede.
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FORSLAG
Udsatte borgere skal tilbydes
medicingennemgang og rådgivning om gode medicinvaner
Udsatte borgere har brug for rådgivning tilpasset den
enkeltes behov. Vi foreslår, at udsatte borgere med
medicinproblemer får tilbud om:
oo Medicingennemgang og samtale med en
farmaceut på apoteket.
oo En opfølgende samtale.
Tilbuddet skal gives, når lægen opdager problemer
med medicinen, som er for omfattende at løse ved en
almindelig konsultation. Eller når apoteket ser medicinproblemer, som ikke kan løses ved skranken.
Lægen henviser borgeren til ydelsen - i nogle tilfælde
på opfordring fra apoteket.
Ved medicingennemgangen får farmaceuten overblik
over, hvilken medicin borgeren bruger, og de konkrete
problemer. Ved behov for ændringer i medicinen,
inddrages lægen.
Farmaceuten rådgiver om brug af medicinen i
hverdagen. Borgeren får hjælp til huskeregler og
metoder til at understøtte korrekt brug af medicin og
opnå gode medicinvaner.
Samtalen kan også omhandle alvorlige livsstilsproblemer, misbrug, eller sygdomssymptomer. Ofte vil
det også kræve inddragelse af læge.
En måned efter medicinsamtalen vil borgeren få en
opfølgende samtale med apoteket. Det skal sikre, at
anbefalingerne har ført til forbedringer i hverdagen.

Sårbare, som har problemer med medicinen, skal
tilbydes en medicingennemgang og rådgivning
på apoteket. Medicingennemgangen og rådgivningen skal hjælpe borgeren
til bedre medicinvaner og
gøre borgeren mere selvhjulpen.

”Medicingennemgang med rådgivning er en ydelse,
som, jeg tror, kan gøre en forskel for en del af dem, som
bruger vores apotek. Det er klart, at jo mere medicin folk
bruger, jo større bliver usikkerheden og risikoen for, at
medicinen ikke bliver brugt rigtigt, særligt hvis folk også
har forskellige sociale problemer. På apoteket møder vi
tit både medicinbrugere og pårørende, som gerne vil
have ekstra hjælp til at få styr på medicinen.”
Kirsten Norman, apoteker, København
Sydhavnsapoteket

Tidligere undersøgelser viser, at det offentlige vil få en besparelse på
2.338 kr. pr. borger, der får foretaget en medicingennemgang. Hertil
kommer de menneskelige gevinster i form af bedre sundhed og højere
livskvalitet som følge af bedre medicinvaner.
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UDFORDRING
Medicinproblemer fastholder
borgere i ledighed
Sundheden har stor betydning for tilknytningen til
arbejdsmarkedet og for samfundsøkonomien.
Personer med nedsat arbejdsevne har ofte flere forskellige helbredsproblemer. De vil derfor have behov for behandling og hjælp på flere måder. En
effektiv lægemiddelbehandling er tit en del af løsningen. Medicin, som ikke tages, virker ikke. Korrekt
efterlevelse af en behandling er nødvendig for at opnå
de helbredsforbedringer, der er afgørende for at styrke
arbejdsevnen og få tilknytning til arbejdsmarkedet.
Hvis en ledig borger ikke bruger sin medicin rigtigt
og ikke får den rigtige effekt af behandlingen, er det
vanskeligt at vurdere borgerens reelle helbred og
arbejdsevne.
De kommunale jobcentre oplever ofte, at medicinproblemer er medvirkende til, at udsatte personer
”hænger fast i systemet”. Men jobcentrene råder ikke
over de kompetencer, der kan hjælpe borgere til bedre
brug af medicin, så de kan blive arbejdsparate.

Problemer med medicinen
kan være med til at fastholde borgere i ledighed
længere end nødvendigt.
Det gør det vanskeligt at
vurdere den reelle arbejdsevne.

Case
En arbejdsledig mand med anden etnisk baggrund blev af
jobcentret i Esbjerg Kommune henvist til en samtale med en
farmaceut på apoteket. Manden led af type-2 diabetes, kronisk
hoste og havde smerter i hoved og knæ. Han brugte 4 slags
hostemedicin, bl.a. et stærkt vanedannende præparat. Han var
også sat i behandling med inhalationsmedicin. Han vidste dog
ikke, hvordan medicinen skulle bruges. Desuden brugte han
flere slags smertestillende medicin.
Under samtalen med farmaceuten blev han instrueret i, hvordan
man anvender inhalationsmedicin. Han fik efter inddragelse af
lægen saneret sit forbrug af hostemedicin og smertestillende medicin. På farmaceutens anbefaling begyndte han at motionere
med daglige gåture. Han oplevede forbedringer i sin sygdom, fik
mere viden om medicin og sygdom, og blev bedre til at bruge sin
medicin korrekt. Jobcentret oplyste, at han nu kunne deltage i
aktivering.

FAKTA
oo 18 pct. af gruppen af arbejdsløse
og førtidspensionister oplever, at
det ofte eller altid er svært at forstå det, der står på indlægssedlen
i medicinpakningen.
oo Hver tredje ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager får antidepressiv medicin.
Flere end hver tiende tager antipsykotisk medicin. Hver sjette
får medicinsk behandling mod
angst.
oo Forekomsten af langvarig sygdom er 38 pct. større blandt personer med under 10 års uddannelse i forhold til personer med
mere end 12 års uddannelse.
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FORSLAG
Jobcentre skal henvise ledige
med medicinproblemer til et
forløb om BEDRE medicinbrug
Når medicinproblemer er med til at fastholde udsatte
borgere i sygdom og uarbejdsdygtighed, er der behov
for en lægemiddelfaglig indsats og støtte til at få en
bedre brug af medicin. Det er afgørende for at forbedre deres helbred og arbejdsevne.
Vi foreslår, at der etableres et samarbejde mellem
kommunernes jobcentre og apotekerne: Jobcentrene
skal kunne henvise ledige, der ønsker det, til et forløb om bedre brug af medicin på apoteket. Det er relevant, når medicin- og helbredsproblemer medvirker til, at den ledige ikke kommer i job.
De borgere, der vil have gavn af forløbet, har ofte
tidligere været en del af arbejdsmarkedet. Men af
helbredsmæssige grunde er de ikke længere arbejdsdygtige.
Forløbet vil bestå af fire samtaler:
1. Borgerens sygdomsforløb og brug af medicin
kortlægges.
2. Medicingennemgangen bliver gennemført og
drøftet med borgeren.
3. Borgeren undervises i medicin og behandling.
4. Opfølgningssamtale for at fastholde positive
ændringer og gode medicinvaner.
Apoteket vil også tilbyde afvænningsforløb ved medicinafhængighed, f.eks. af benzodiazepiner. Det sker
via samtale, skema for nedtrapning og dosispakket
medicin.

Et samtaleforløb om sikker og
effektiv medicin på apoteket
kan hjælpe ledige borgere til
at blive mere selvhjulpne og få
en bedre medicinanvendelse.
Dermed kan de få en forbedret
arbejdsevne.

Tidligere undersøgelser viser, at det offentlige vil få en besparelse
på 2.338 kr. pr. borger, der får foretaget en medicingennemgang.
Ydelsen med fire samtaler vil være dyrere end en normal medicingennemgang, og man vil derfor spare mindre. Hertil kommer besparelser i kontanthjælp eller dagpenge, hvis forløbet resulterer i, at
borgeren opnår hel eller delvis beskæftigelse. Dette besparelsespotentiale må forventes at være langt større.

Omkring 70.000 danskere er i dag på sygedagpenge, og over 40 procent af dem får antidepressiv medicin. 26 procent er i behandling
med hjerte-karmedicin.
Omkring 85.000 danskere er ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Heraf får ca. hver tredje antidepressiv medicin, og
hver femte behandles med hjerte-karmedicin.
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UDFORDRING
Økonomiske problemer afholder
borgere fra at købe medicin
Apotekerne møder ofte borgere, der ikke kan betale
deres medicin. En tredjedel af de arbejdsløse og førtidspensionisterne har udskudt at hente medicin af
økonomiske grunde. Mange har helt undladt at tage
lægeordineret medicin, fordi de ikke havde råd. Det
fastholder borgerne i sygdom og nedsat livskvalitet.
Selvom det er muligt at få tilskud til medicin, skal
man betale en stor del selv.
Tilskuddet stiger, jo mere medicin man køber: Først
på året skal man betale hele beløbet selv. Sidst på året
kan man få tilskud til en større del af udgiften. De
store udsving giver problemer for dem, der har et lille
økonomisk råderum.
Især først på et tilskudsår forlader nogle apoteket,
uden at de har købt medicinen, de har brug for.
For nogle borgere med lav indkomst er der mulighed for at få yderligere medicintilskud efter sociallovgivningen. Men reglerne er svære at gennemskue.
Apotekerne bruger meget tid på at vejlede borgerne.
Der er behov for øget klarhed om reglerne og
samarbejde mellem apotekerne, lægerne og det sociale
system. Det skal sikre, at de udsatte borgere modtager
korrekt medicintilskud, så de får den medicin, de har
brug for.

Der er borgere, der ikke kan
betale for deres medicin. Især
først på et tilskudsår må nogle
forlade apoteket, uden at de
har købt den medicin, de har
brug for.

Case
Tina er kontanthjælpsmodtager og lider af psoriasis, psoriasisgigt, for højt blodtryk og kronisk depression og har brug for
mindst 5 lægemidler. Hun siger at medicintilskudsreglerne ikke
er nemme, da det er mange penge, når det nye tilskudsår starter.
Hun har været nødt til at skifte til billigere medicin mod depression, fordi hun ikke havde penge til medicinen uden tilskud.
Hun har også været nødt til at spare på både blodtryksmedicin
og gigtmedicin og ikke tage den ordinerede dosis.
Hun mener, at det absolut ville være bedre, hvis tilskuddet var
fordelt over hele året, så hun dermed nøjagtig kan vide, hvad
den faste medicin koster.
Tina, 52 år, kvindelig kontanthjælpsmodtager

FAKTA
oo Jo lavere indkomst, jo højere er
andelen af borgere, som har undladt at hente receptmedicin, fordi
de ikke havde penge til at købe
den.
oo 2 pct. af danskerne har undladt
at tage lægeordineret receptmedicin, fordi de ikke havde råd til
medicinen. Det samme gælder 13
pct. af førtidspensionisterne.
oo 30 procent af de arbejdsløse og
førtidspensionisterne har oplevet
at måtte vente med at hente deres
receptmedicin til senere, fordi de
ikke havde penge til at købe den.
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FORSLAG
Medicintilskudsreglerne
skal ændres, så betalingen
ikke svinger så meget
For borgere med lav indkomst er det afgørende, at
egenbetalingen ikke er præget af så store udsving,
at medicinen bliver umulig at betale.
Med et lille beløb til rådighed, hænger det ikke sammen, at man nogle måneder kan få tilskud, mens
man andre måneder selv skal betale hele beløbet.
Vi foreslår, at reglerne forenkles, så udgifterne til
medicin udjævnes og bliver mere forudsigelige for
den enkelte.
Det kan ske ved, at der beregnes en fast tilskudsandel til hver borger i løbet af året. Procenten lægges
fast ud fra borgerens samlede køb af medicin i de
sidste forudgående 12 måneder. For borgere i fast
behandling vil tilskudsprocenten blive stabil i stedet for, at den svinger fra 0 til 85 pct. mellem hvert
medicinkøb.
For borgere med lav indkomst, der har svært ved at
betale for deres medicin, er der også mulighed for at
få kommunale tilskud til medicinen. Men ikke alle
kender de muligheder.
Der skal derfor etableres et bedre samarbejde mellem apotekerne, lægerne og det sociale system, så
alle borgere får de tilskud, de er berettigede til. Apotekerne skal have pligt til at hjælpe borgere videre
til de kommunale muligheder for tilskud.

Medicintilskudsreglerne skal
forenkles, så udgifterne til
medicin bliver udjævnede og
mere forudsigelige for den enkelte borger.

Hensigten med forslaget er at udjævne medicintilskuddet for hver
enkelt borger – ikke at øge det samlede medicintilskud. Forslaget kan
derfor gennemføres, uden at det fører til en stigning i de offentlige
udgifter til medicintilskud.
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