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Høring vedrørende udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 Region 

Midtjylland 

 

Pharmadanmark takker for muligheden for at kommentere på udkast til 

Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Midtjylland.  

 

Pharmadanmark har hæftet sig ved det gennemgående tema om ”det gode 

tværsektorielle forløb”, der er gennemgående i hele sundhedsaftalen. 

Pharmadanmark støtter op om Region Midtjyllands fokus, da et 

sammenhængende sundhedsvæsen vil resultere i større kvalitet. Der er i dag 

for mange fejl forbundet med netop sektorovergange, hvilket kan have 

konsekvenser for patientsikkerheden, og opleves som en stor gene for den 

enkelte borger.  

 

Pharmadanmark har i sin gennemgang af sundhedsaftalen primært haft fokus 

på afsnit og indsatser, hvor omgang og omtale af borgerens medicinering 

nævnes, da dette er et fokusområde for foreningen. Pharmadanmark vil i den 

forbindelse gerne rose sundhedsudvalget i Region Midtjylland for at fokusere på 

velvalgte områder, når det omhandler brug, omgang og håndtering af medicin.  

Mange utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet er forbundet med medicin og 

forkert brug heraf. Særlig for udsatte grupper, som den ældre medicinske 

patient, polyfarmaci-patienter og psykisk syge, er der risiko for fejl. Her får 

borgerne ordineret flere præparater, og er ofte i kontakt med 

sundhedsvæsenet. Derfor er det for disse tre grupper også yderst vigtigt, at 

kommunikationen omkring medicinen, eventuelt ændringer i medicinering og 

vigtigheden af compliance bliver kommunikeret ud til alle berørte, uanset 

sektor, som Region Midtjylland også selv berører af flere omgange.  

 

Som nævnt ovenfor så har utilsigtede hændelser omkring medicin en stor 

indvirkning på patientsikkerheden for udsatte grupper. En stor del af de 

genindlæggelser der registreres i dag skyldes lægemiddelrelaterede problemer. 

Problemerne kan enten være i form af uhensigtsmæssig præparatvalg, over- og 

underbehandling, alvorlige bivirkninger, compliance mm. Borgere i udsatte 

grupper bør derfor med jævne mellemrum få gennemgået deres medicin for i 

videst mulig omfang at undgå dette. Det vil både for de 

sundhedsprofessionelle, der er tæt på borgerens hverdag, borgeren selv og 

eventuelt pårørende skabe et overblik over den ordinerede medicin som er 



 

 

påkrævet og som vil give en indsigt, der kan være givende for alle parter. 

Derudover vil det med stor sandsynlighed også have en positiv virkning på 

compliance, da indsigten og forståelsen for et præparat netop har betydning i 

den sammenhæng.  

 

Pharmadanmark glæder sig derfor til at følge det arbejde, som Region 

Midtjylland har foran sig. Til sidst ønsker foreningen at nævne, at det har stor 

betydning for Pharmadanmark, at regionen i sundhedsaftalen anerkender 

farmaceuten som den lægemiddelfaglige kandidat og har denne faggruppe 

nævnt i projekter, der har fokus rettet mod lægemidler.  

 

Afslutningsvis ønsker Pharmadanmark at fremhæve et uddrag fra 

sundhedsaftalen, da foreningen mener, at det opsummerer hvad et 

kvalitetsbevist og sammenhængende sundhedssystem bør stræbe efter: ”Det 

er en vigtig forudsætning for gode tværsektorielle forløb, at vi ser 

patientforløbet som en fælles opgave, der kræver en fælles løsning ved en 

fælles indsats. For at få gode tværsektorielle forløb er det med andre ord ikke 

tilstrækkeligt, at hver sektor gør, det de skal hver især. Det er nødvendigt at se 

det i en helhed og opprioritere det fælles ansvar” 

 

Med venlig hilsen 

 

Marie Fog 

Lægemiddelfaglig konsulent 

  

 


