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Analyse

Jobcenterchefer efterspørger løsninger på arbejdsløses
medicinproblemer
80 procent af de kommunale jobcentre oplever, at medicinproblemer kan stå i vejen
for, at ledige kan komme i arbejde eller aktivering. Hvert tredje jobcenter oplever det
ofte eller meget ofte. Samtidig er fire ud af fem jobcentre positive over for at anvende
apotekerne til at hjælpe de ledige med at løse deres medicinproblemer. Det viser en
ny rundspørge blandt kommunale jobcenterchefer foretaget af Danmarks Apotekerforening.
Sundheden kan have stor betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet. En del ledige
har også helbredsmæssige problemer, der kan være medvirkende til at gøre det svært at
komme i job eller aktivering. Ifølge Danmarks Apotekerforenings rundspørge til landets
jobcenterchefer oplever tre ud af fire (76 %) kommunale jobcentre ofte eller meget ofte, at
helbredsproblemer er medvirkende til, at ledige ikke kan komme i job eller aktivering.
Yderligere 21 procent af jobcentrene svarer, at de af og til oplever, at helbredsproblemer
er medvirkende til, at ledige ikke kan komme i job eller aktivering.
Nogle ledige har behov for medicin som led i behandlingen af helbredsproblemerne. Men
hvis en ledig borger ikke bruger sin medicin rigtigt, kan det være vanskeligt at vurdere
borgerens reelle helbred og arbejdsevne. Problemer med medicinen kan dermed være
med til at fastholde borgere i ledighed længere end nødvendigt. Således oplever tre ud af
10 (29 %) kommunale jobcentre ofte eller meget ofte, at problemer med medicin kan være medvirkende til, at ledige ikke kan komme i job/aktivering. Yderligere 53 procent oplever af og til, at medicinproblemer kan have negative konsekvenser for de lediges mulighed for at komme i job eller aktivering.
Figur 1: Lediges medicinproblemer i vejen for adgang til arbejdsmarkedet
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Kilde: Danmarks Apotekerforening, rundspørge blandt kommunale jobcenterchefer, december 2013
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Kommunerne oplever således i hverdagen arbejdsløse borgeres medicinproblemer som en
barriere for at bringe dem videre mod arbejdsmarkedet. 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 kan være afgørende for
at forbedre deres helbred og arbejdsevne.
Jobcentercheferne ser positivt på, at apotekerne kan indgå i et samarbejde med kommunernes jobcentre for at hjælpe de ledige borgere med at håndtere deres udfordringer med
brug af medicin. Således svarer næsten hver anden (44 %) jobcenterchef, at det i høj eller
meget høj grad er en god idé, hvis det blev muligt for jobcentre at kunne henvise ledige
til et forløb om bedre brug af medicin på apoteket. Yderligere 29 procent er i nogen grad
enig i, at det vil være en god idé. Samlet set er det 73 procent af de jobcenterchefer, der
har svaret, der i nogen grad eller i høj grad bakker op om forslaget.
Tabel 1: Jobcentre ser gerne apoteker tilbyde forløb om bedre brug af medicin
I hvor høj grad er du enig i, at det ville være en god idé,
hvis det blev muligt for jobcentre at tilbyde at henvise ledige til et forløb om bedre brug af medicin på apoteket?
I meget høj grad, i høj grad
I nogen grad
I mindre grad, slet ikke
Ved ikke
I alt

Procent
44
29
15
12
100

Kilde: Danmarks Apotekerforening, rundspørge blandt kommunale jobcenterchefer, december 2013

Fire ud af fem jobcenterchefer ser forløb på apoteket om bedre brug af medicin som et instrument, de gerne vil anvende. 44 procent af jobcentercheferne svarer, at de i høj eller
meget høj grad vil benytte sig af at kunne henvise ledige, der ønsker det, til et forløb om
bedre brug af medicin på apoteket, hvis de fik muligheden for det. Yderligere 35 procent
svarer, at de i nogen grad finder det sandsynligt, at de vil benytte sig af tilbuddet.
Tabel 2: Jobcentre positive over for at anvende apotekers tilbud om medicinforløb
Hvis jobcentrene kunne henvise ledige, der ønsker det, til et
forløb om bedre brug af medicin på apoteket, i hvor høj
grad er det så sandsynligt, at I ville benytte jer af det?
Procent
I meget høj grad, i høj grad
44
I nogen grad
35
I mindre grad, slet ikke
18
Ved ikke
3
I alt
100
Kilde: Danmarks Apotekerforening, rundspørge blandt kommunale jobcenterchefer, december 2013

Offentlig-privat samarbejde
En undersøgelse blandt kommunaldirektører udført af Dansk Erhverv peger også på, at
øget samarbejde mellem kommuner og private kan skabe bedre resultater i den kommunale sektor 1. Således kan øget offentlig-privat samarbejde gøre den kommunale sektor
mere effektiv blandt andet på velfærdsområdet.

1

Dansk Erhverv, 28. november 2013: ”Kommunaldirektører: Private kan hjælpe os med at spare”
http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Kommunaldirektoerer-privatekan-hjaelpe-med-at-spare.aspx
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Forslag om medicingennemgang
Danmarks Apotekerforening har som led i et nyt socialt udspil, "Ulighed i medicin – Tre
konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen" (december 2013), netop foreslået, at der etableres et samarbejde mellem kommunernes jobcentre og apotekerne.
Det foreslås, at jobcentrene skal kunne henvise de ledige, der ønsker det, til et forløb om
bedre brug af medicin på apoteket. Det kan være relevant, når medicin- og helbredsproblemer medvirker til, at den ledige ikke kommer i job. Forløbet vil bestå af samtaler om
og gennemgang af borgerens medicin. Apoteket vil også tilbyde afvænningsforløb ved
medicinafhængighed, f.eks. af benzodiazepiner.
Apotekerforeningen understreger, at de praktiserende læger naturligvis altid vil blive
inddraget, hvis apotekerne anbefaler ændringer i medicineringen. Det er i sidste ende
kun læger, der i praksis kan foretage og ændre ordinationer af lægemidler.
Apotekerne i Danmark samarbejder allerede med et større antal kommuner, hvor apoteksfarmaceuter tager ud på plejehjem og bosteder. Her udfører farmaceuterne gennemgang af borgernes medicin og inddrager de praktiserende læger ved forslag til ændring af
medicinen.
Det er med til at nedbringe borgerens utryghed og forøge viden om den medicin, som
han/hun anvender. Samtidig kan det hjælpe plejehjemmene og bostederne til fremadrettet at forbedre håndteringen og anvendelsen af medicin. Det kan være med til at sikre
færre unødige indlæggelser på grund af fejl i indtag af medicin.
Fakta om undersøgelsen blandt jobcenterchefer:
Danmarks Apotekerforening har i perioden 26. november - 2. december gennemført en
internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentercheferne i landets 98 kommuner. Undersøgelsen er baseret på svar fra jobcenterchefer fra 34 kommuner. Besvarelsesprocenten for undersøgelsen er dermed 35 procent.

Fakta om udfordringer og potentiale ved forslaget om medicingennemgang til ledige:
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.
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.

