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Pharmadanmark
Rygårds Alle 1
2900 Hellerup

Pharmadanmark takker for muligheden for at kunne kommentere på Region
Midtjyllands udkast til en sundhedsaftale.
Som Sundhedskoordinationsudvalget skriver i sundhedsaftalen, så vil der de næste
10-20 år ske en kraftig stigning i andelen af ældre og borgere med kronisk sygdom og
multisygdom.

Telefon 3946 3600
mf@pharmadanmark.dk
pharmadanmark.dk

De omtalte grupper vil betyde et ikke ubetydeligt ressourcetræk i sundhedsvæsenet,
hvorfor det er vigtigt, at der igangsættes aktiviteter, der kan forebygge indlæggelser,
akutte indlæggelser og genindlæggelser - som det også fremgår af sundhedsaftalen.
For ældre borgere er medicinrelaterede fejl en af årsagerne til både indlæggelser og
genindlæggelser. Sundhedskoordinationsudvalget bør derfor i udmøntningen af
sundhedsaftalen have fokus på initiativer rettet mod nedbringelse af
medicinrelaterede fejl.
Pharmadanmark har allerede kendskab til igangsatte initiativer på udvalgte
hospitalsafdelinger, hvor lægemiddeleksperterne, som eksempelvis farmaceuter og
farmakonomer, er inddraget. Blandt andet har Syddansk Universitet og Odense
Universitetshospital gennemført et omfattende studie med fokus på effekterne af
inddragelse af kliniske farmaceuter i behandlingen af ældre medicinske patienter –
det såkaldte OPTIMIST-studie. Studiet viser, at involvering af en farmaceut ift. ældre
medicinske patienter kan reducere antallet af medicinrelaterede genindlæggelser.
Ved at patienten i forbindelse med en indlægning udfører en medicingennemgang,
en motiveret samtale under indlæggelsen, en medicinafstemning ved udskrivelsen
samt skriftlig overlevering til almen praksis og opfølgning med henholdsvis
primærsektor og patient efter udskrivelsen, kan man opnå en 17 procent reduktion i
indlæggelsesdage og 10 procent omkostningsreduktion. Dele af disse projekter vil
med forel kunne blive udbredt til både primær- og sekundærsektoren.
Såfremt der er spørgsmål eller behov for uddybning af ovenstående står vi selvsagt
til rådighed herfor
Med venlig hilsen
Marie Fog Justesen
Faglig chefkonsulent

Pharmadanmark er en moderne fagforening, som repræsenterer alle akademikere med en lægemiddelfaglig uddannelse
eller andre akademikere ansat på pharma-medicoområdet. Medlemmerne arbejder med lægemidlet i hele dets
livscyklus – fra grundforskning i laboratorier, til produktion, distribution og patientkontakt. Pharmadanmark arbejder
for gode rammevilkår for pharma-medicoområdet generelt og har dagsordener inden for sundhedspolitik,
erhvervspolitik og forskning og uddannelse.

