Reagér på bivirkninger – og hjælp med at gøre
medicin mere sikker for alle

Sund

Det er vigtigt for patientsikkerheden, at bivirkninger ved medicin bliver meldt til
Lægemiddelstyrelsen. Det danner grundlaget for, at vi i Lægemiddelstyrelsen
løbende kan overvåge og vurdere sikkerheden ved den medicin, som er på
markedet. Og plejepersonalets observationer og erfaringer har stor betydning.
Vi vil derfor bede dig hjælpe med at sætte fokus på bivirkninger ved at
gennemgå Lægemiddelstyrelsens nye undervisningsmateriale på et afdelingseller gruppemøde samt distribuere de vedlagte pjecer og flyere ud til
personalet.
Materialerne er en del af Lægemiddelstyrelsens kampagne Reagér på bivirkninger
– og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle og er udviklet til
plejepersonale på plejehjem, plejecentre og i hjemmeplejen i kommuner over hele
landet.

Sådan gør du:
1. Gå ind på www.laegemiddelstyrelsen.dk/da/temaer/reager-paa-bivirkninger og
download PowerPoint-præsentationen Undervisningsmateriale til brug på
afdelingsmøder samt Vejledning til undervisningsmaterialet.
2. Når du forbereder undervisningen til jeres gruppe- eller afdelingsmøde, kan du
finde hjælp i vejledningen, som gennemgår præsentationen trin for trin.
Undervisningsmaterialet indeholder information om bivirkninger, cases, der kan
fungere som diskussionsoplæg, og en testformular, hvor personalet kan prøve at
melde en bivirkning. Men der er også gjort plads til, at du selv kan supplere med
eksempler på medicin, som bliver brugt hyppigt hos jer.
3. Præsentationen kan bruges på afdelings- eller gruppemøder, og undervisningen
kan gennemføres på ca. 15 minutter. Hvis der ikke er mulighed for at vise
PowerPoint-præsentationen på en skærm til møderne, kan du printe
præsentationen.
4. I forbindelse med undervisningen kan du dele de vedlagte materialer ud til
personalet. Pjecen er på otte sider og fortæller om bivirkninger, og hvordan
plejepersonalet kan reagere, hvis de får mistanke om en bivirkning. Den er
fortrinsvis målrettet personale med en vis forhåndsviden om medicin, som fx
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Flyeren er på to sider og gør
opmærksom på, at det er vigtigt at reagere på bivirkninger. Den er fortrinsvis
målrettet social- og sundhedshjælpere.
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Selvom pjece og flyer er skrevet med forskellige målgrupper i tankerne, er I meget
velkomne til at distribuere materialerne bredere end angivet ovenfor, hvis I fx
vurderer, at pjecen også er relevant for social- og sundhedshjælperne.

Om kampagnen
Kampagnen skal sætte fokus på bivirkninger ved medicin og oplyse om, hvordan
plejepersonalet kan reagere på en mistanke om bivirkninger og melde dem til
Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk.
Bivirkningsindberetninger giver basis for bedre overvågning af medicin
Det er vigtigt, at vi i Lægemiddelstyrelsen får information om bivirkninger.
Indberetningerne danner grundlaget for, at vi løbende kan vurdere sikkerheden ved
den medicin, som er på markedet. På baggrund af disse oplysninger kan vi
opdatere produktinformationen eller i sidste instans ændre, suspendere eller
tilbagekalde markedsføringstilladelsen til en bestemt type medicin. Indberetninger
er på denne måde med til at øge patientsikkerheden.
Hvorfor er plejepersonalets indberetninger vigtige?
Plejepersonalets bivirkningsindberetninger har stor betydning, fordi
sygeplejersken, social- og sundhedsassistenten og social- og sundhedshjælperen
ofte kender de ældre godt og dermed har et godt udgangspunkt for at opdage
bivirkninger ved medicin.
Læger har pligt til at melde bivirkninger - plejepersonale har muligheden
Ifølge lægemiddelloven har læger pligt til at melde alvorlige og/eller uventede
bivirkninger ved al medicin til Lægemiddelstyrelsen samt alle bivirkninger ved ny
medicin de første to år efter markedsføringen. Men også plejepersonale har
mulighed for at melde bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via
www.meldenbivirkning.dk. Når flere faggrupper har fokus på bivirkninger og
reagerer på dem ved at melde dem til Lægemiddelstyrelsen, giver det basis for
bedre overvågning af medicinen og i sidste ende en bedre sundhedstilstand hos de
ældre.
Husk at orientere lægen ved mistanke om en bivirkning
Ved mistanke om en bivirkning ved medicin er det ikke bare vigtigt at melde
bivirkningen til Lægemiddelstyrelsen. Det er også vigtigt at orientere den ældre
borgers læge, som kan vurdere, om behandlingen skal ændres eller måske helt
stoppes.

Mere information
Har du spørgsmål til bivirkninger, medicin, eller hvordan man melder
bivirkninger, kan du kontakte overlæge i Lægemiddelstyrelsens Afdeling for
Forbrugersikkerhed Doris Stenver på telefonnummer 44 88 92 47 eller på e-mail
dis@dkma.dk. Har du behov for flere materialer, kan du kontakte
kommunikationsmedarbejder Katrine Øhrberg på koe@operate.dk.

