MEDICINPOSEN SOM VÆRKTØJ I DEN PATIENTRETTEDE FOREBYGGELSE
Medicinposen er designet, så den kan fungere som en kasse til
opbevaring af borgerens medicin i hjemmet.
Når det bliver aktuelt med et hospitals- eller
lægebesøg, er det nemt at folde siderne op,
snøre posen til og tage sin medicin med.
Medicinposen er således også velegnet til
opbevaring og transport af medicin i sommerhuset eller på
ferien til udlandet. Medicinposen kan vaskes og der er påsyet en
plastlomme til visitkort på hver af de korte sider.
Medicinposen har store potentialer som værktøj i den patientrettede forebyggelse,
da den kan bidrage til at forebygge medicinfejl. Dette gælder både i borgerens eget
hjem, på hospitalet samt i overgangen mellem sektorer.
Derudover vurderes det at medicinposen - ud over at være til gavn for personale,
borgere og pårørende i deres arbejde med medicinhåndtering, kan opnå
økonomiske besparelser som overstiger udgifterne til medicinposen.
Dette skyldes på den ene side de mange udgifter som regioner og kommuner har til
efterbehandling af skader og følgevirkninger efter medicinfejl (fx indlæggelser,
erstatninger, hjemmepleje/-hjælp, genoptræning m.v.). På den anden side de få
udgifter til indkøb af medicinposen. Analyser viser desuden at:
 Medicinposen er nem og billig at implementere. Personalet på hospitalerne
og i kommunerne synes medicinposen er et rigtig godt redskab i deres
arbejde. De bidrager gerne med at dele medicinposer ud til borgerne i
målgruppen, da den er meningsfuld for alle parter.
 Medicinposen tages i brug af 75 % af borgerne i målgruppen uden
forudgående oplæring i brugen af posen.
 85,6 % medbringer medicinposen ved indlæggelsen & 92,2 % synes det er en
god/meget god idé at have medicinposen med på hospitalet
 Distribution via fagprofessionelle sikrer høj præcision ift at nå målgruppen
 Udgifter til medicinposen er 6,50 kr./stk. Medicinposer til alle borgere i
målgruppen vil koste 1 kr. pr. borger i Danmark. Deles udgiften mellem
kommuner og regioner vil udgiften være 50 øre pr. borger i
kommunen/regionen.

