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Ny indsats skal skabe mere viden og større fokus
på bivirkninger ved medicin i plejesektoren
Lægemiddelstyrelsen står bag en ny indsats over for
plejepersonalet på plejehjem, plejecentre og i hjemmeplejen i
alle landets kommuner. Formålet er at styrke plejepersonalets
viden om bivirkninger og sætte fokus på, hvordan de kan
reagere på de bivirkninger, som mange ældre oplever. Derved
skal indsatsen i sidste ende gøre livet nemmere for de
borgere, der tager meget medicin og flere forskellige typer
medicin samtidig.
Ifølge Danmarks Apotekerforening har ca. 75 procent af beboerne
på plejecentre problemer med deres medicin – for høje doser,
mange forskellige typer medicin, der påvirker hinanden
uhensigtsmæssigt, og bivirkninger generelt. Samtidig har 15 procent
af alle borgere over 75 år, der bor i eget hjem, alvorlige problemer
med, at forskellige typer medicin påvirker hinanden
uhensigtsmæssigt (Danmarks Apotekerforening 2007).
Med Lægemiddelstyrelsens nye indsats skal plejepersonalet i
kommunerne rustes til bedre at kunne reagere på bivirkninger og
melde dem til Lægemiddelstyrelsen. Bivirkningsindberetninger giver
nemlig basis for bedre medicinsk behandling og derved en bedre
sundhedstilstand hos de ældre.
Plejepersonalet – en vigtig brik i forhold til indberetning af
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”, siger Henrik G. Jensen, chef for
Afdelingen for Forbrugersikkerhed i Lægemiddelstyrelsen.
”Kommunernes plejepersonale har den nære kontakt til borgerne og
er dermed i en god position til at opdage, når der er bivirkninger ved
medicinen. Kommunernes plejepersonale spiller derfor en
altafgørende rolle i de ældres medicinske behandling” Henrik G.
Jensen.
Plejepersonalet er motiveret for mere viden om medicin og
bivirkninger
En undersøgelse fra december 2010, som Lægemiddelstyrelsen står
bag, viser, at kommunernes plejepersonale er meget motiverede for
at få mere viden om bivirkninger og handle på dem. I rollen som
den, der doserer den ordinerede medicin, er mange meget
fokuserede på, hvordan de forskellige typer medicin påvirker
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hinanden, og hvordan de ældre reagerer på ny medicin eller
ændrede doser.
Undersøgelsen viser også, at plejepersonalet i kommunerne ikke
altid er klar over, at de kan indberette bivirkningerne til
Lægemiddelstyrelsen.
Undervisning på afdelingsmøder og større fokus på
bivirkninger
I starten af 2012 vil plejepersonalet via deres arbejdsplads modtage
materiale fra Lægemiddelstyrelsen om, hvordan de kan reagere på
bivirkninger. Derudover har Lægemiddelstyrelsen udarbejdet et
undervisningsmateriale til brug på afdelingsmøder på de forskellige
arbejdspladser – herunder også med det formål at få de forskellige
faggrupper til at tale sammen og sætte bivirkninger på
dagsordenen.
- Jeg tror, det er rigtig godt at få problematikken om medicin sat på
dagsordenen. Når det er social- og sundhedsassistenter og
sygeplejersker, der doserer medicinen, og social- og
sundhedshjælperen, der giver medicinen til borgeren, er risikoen, at
der ikke er dialog om, hvilke bivirkninger der kan være. Da det ofte
er social- og sundhedshjælperen, der er tættest på borgeren, er det
meget vigtigt med viden om medicinen, så hun kan observere
bivirkninger og forandringer hos borgeren, siger Inge Thorup,
sygeplejerske og faglig leder i Odense Kommune samt formand for
Dansk Sygeplejeråds faglige selskab for sygeplejersker i
primærsektoren.
Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger om indsatsen kan du kontakte
sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen Helle Harder på telefonnummer
44 88 96 59.
For svar på spørgsmål omkring medicin og bivirkninger kan du
kontakte Doris Irene Stenver, overlæge i Afdelingen for
Forbrugersikkerhed i Lægemiddelstyrelsen på telefon 44 88 92 47.
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