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Kære NN
Nyt undervisningsmateriale skal styrke plejepersonalets viden om
bivirkninger ved medicin og sætte fokus på, hvordan de kan reagere på
de bivirkninger, som mange ældre oplever. Øget fokus på bivirkninger
skal skabe grundlag for bedre medicinsk behandling af kommunens
ældre borgere.
I den kommende tid gennemfører vi i Lægemiddelstyrelsen en
landsdækkende indsats over for plejepersonalet i hjemmeplejen og på
plejehjem i alle landets kommuner. Både KL, FOA, Dansk
Sygeplejeråd og Foreningen af Socialchefer i Danmark er involveret og
bakker op om indsatsen. Men for at sikre, at indsatsen forankres lokalt,
og at materialerne når ud til plejepersonalet, har vi brug for en
kontaktperson i hver kommune.
Mange ældre har problemer med deres medicin
Mange ældre får flere forskellige typer medicin samtidig, og nogle
gange påvirker de forskellige præparater hinanden uhensigtsmæssigt.
Ifølge Danmarks Apotekerforening (2007) har ca. 75 procent af
beboerne på plejecentre og 15 procent af alle borgere over 75 år, der bor
i eget hjem, problemer med deres medicin. For høje doser, forskellige
typer medicin, der påvirker hinanden uhensigtsmæssigt, og bivirkninger
generelt påvirker dermed en meget stor gruppe ældre.
Når bivirkninger indberettes, giver det mulighed for bedre medicinsk
behandling og derved også grobund for en bedre sundhedstilstand hos
de ældre medborgere.

Reference: Henrik G. Jensen
Mail: HGJ@dkma.dk

Materialer til efteruddannelse
Vi har i Lægemiddelstyrelsen udarbejdet både en informationspjece og
et undervisningsmateriale om indberetning af bivirkninger.
Undervisningsmaterialet kan bruges på afdelings- og gruppemøder eller
på større møder som en del af den almindelige faglige efteruddannelse
af plejepersonalet på plejehjem og i hjemmeplejen.
Vigtigt, at plejepersonalet melder bivirkninger
Læger har pligt til at indberette alvorlige og uventede bivirkninger, men
ofte er det lige så nærliggende, at det fx er hjemmesygeplejersken eller
social- og sundhedsassistenten, der indberetter en bivirkning.
Kommunernes plejepersonale spiller en altafgørende rolle i de ældres
medicinske behandling, fordi det ofte er dem, der har den nære kontakt
til de ældre. Dermed er plejepersonalet i en god position til at opdage,
når der er bivirkninger ved medicin.
Hvem skal vi sende materialet til?
For at få materialet helt ud til kommunens plejepersonale har vi brug for
en person hos jer, der kan stå for den videre distribution.
Vi sender en kasse med informationsmaterialer til jer og en e-mail med
PowerPoint-præsentationen til undervisningen, og I skal så selv
videredistribuere til plejepersonalet.
Vi arbejder sammen med kommunikationsvirksomheden Operate A/S, og
kontaktpersonen der er kommunikationsmedarbejder Katrine Øhrberg. Vi
beder dig sende Katrine Øhrberg en e-mail med kontaktoplysninger på
den person, der skal modtage materialet hos jer og stå for den videre
distribution. Katrine Øhrberg kontaktes på koe@operate.dk.
Oplys gerne:
Navn
E-mail-adresse
Telefonnummer
Titel
Du kan ringe til Katrine Øhrberg, hvis du har spørgsmål til
kampagnematerialet på telefonnummer 3816 8090. Har du spørgsmål til
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bivirkninger, medicin eller indberetning af bivirkninger, kan du kontakte
sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen Helle Harder på telefonnummer
4488 9659 eller på e-mail heh@dkma.dk.

Det er vigtigt, at du også giver vedkommende i din organisation besked
om, at vi kontakter ham/hende og sender informationsmaterialet til videre
distribution. Dette brev er også sendt til dig som e-mail, og du kan evt.
videresende denne til vedkommende.

Med venlig hilsen

Henrik G. Jensen
Kontorchef i Afdelingen for Forbrugersikkerhed, Lægemiddelstyrelsen
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