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Klinisk Farmakologisk afdeling
Aarhus og Aalborg Universitetshospitaler

 Aarhus/Aalborg

 Odense

 København

 (Sjælland)

 Samarbejde mellem Sygehusapoteket og 
Klinisk farmakologi

 Fælles lægemiddelinformation - medicininfo

 Flere indsatser

 Gode resultater
◦ For farmakologerne: Stigning i antal spørgsmål fra 

1 til 2 pr arbejdsdag og i 2014 forventes ca 500

◦ For farmaceuterne ses ca 1200 længere spørgsmål 
og flere korte 

 Fra januar 2013 mulighed for praktiserende læger 
for at få hjælp til medicingennemgange
◦ Promovering i nyhedsbreve, via kontaktpersoner samt 

foredrag for nøglepersoner

◦ Promovering i alle svar fra lægemiddelrådgivningen om 
denne funktion

◦ Ca 25 henvendelser i 2013

 Besøg på 10 kliniske afdelinger ved klinisk 
farmakolog og farmaceut
◦ Reklame for medicininfo og bivirkningsmanager 

 Udredning af klinisk farmakologiske spørgsmål for 
læger i primær og sekundær sektor.

Ca. 1/3 af henvendelser kommer fra 
praktiserende læger

 Antal spørgsmål til LI
◦ 2012: 262

◦ 2013: 263

◦ 2014: forventet ca 270

 Fast klumme i ”Nyheder om lægemidler” 
Nyhedsbrev til praktiserende læger i regionen

 Irf.dk/dk/laegemiddelspoergsmaal/

 Årsrapport til hospitaler i regionen

 Folder
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”Nyheder om lægemidler” udsendes 4 gange 
årligt af region Syddanmarks lægemiddel-
konsulenter til praktiserende læger i regionen.

 Tilbud om individuel 
lægemiddelrådgivning til alle læger i 
begge regioner via klinisk farmakologisk 
afdeling
◦ Reklame ved undervisning, nyhedsbreve, 

mund-til-mund 

◦ Mulighed for henvendelse via telefonisk, 
skriftlig, e-mail, korrespondancemodul i EPJ

 Tilbud om farmaceutisk rådgivning via 
sygehusapotekerne i Aarhus og Aalborg
◦ Reklame via nyhedsbreve og oplysning

 Antal spørgsmål til KFA
◦ 2012: 310

◦ 2013: 374

◦ 2014: forventet ca 375

 Herudover ca 1 medicingennemgang/uge

 Over 6 mdr i 2013

 69 tilsendte spørgeskemaer (86% svar)
◦ Lægelig baggrund (76% speciallæger)

◦ Arbejdssted (50% almen medicin)

 Kommentarer i øvrigt:
◦ Jeg har været yderst tilfreds !
◦ Jeg er helt imponeret over den store service der blev givet :-)
◦ Jeg er så imponeret over den gode og brugbare rådgivning
◦ Har ingen forslag til forbedringer. Jeg synes jeres service og imødekommenhed er helt 

fantastisk. Tak for hurtig og professionel hjælp, efterhånden flere gange. Mange roser til jer!
◦ Jeg synes i yder en enestående service :-) Har "reklameret" for jer til mine kolleger.
◦ At man kan kommunikere elektronisk via medcom som til en sygehus afdeling , så både 

spørgsmål og svar kan ligge i den relevante patient journal, som dokumentation. 


