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Opf. hjemmebesøg Opf. i kons. Opsøgende hjemmebesøg

Fortsat fokus på medicingennemgang  
i Region Syddanmark
Samarbejdsudvalget i Region Syddanmark besluttede på møde  

i april at forlænge den eksisterende aftale om systematik i  

medicingennemgang for ældre patienter. 

Aftalen indebærer, at alle praksis arbejder med systematik i  

gennemgang af ældres samlede medicinering. På mødet blev 

det besluttet at igangsætte arbejde med at definere mål for 

samt monitorering af indsatsen. 

Initiativer til at understøtte almen praksis i arbejdet
I løbet af de to år efter aftalens oprindelige indgåelse i april 

2011, er en række indsatser gennemført med henblik på at  

understøtte den praktiserende læge i rollen som tovholder for 

patientens samlede medicinering. 

Initiativerne omfatter:

 • Bred formidling af aftalen

 • Kurser

 • Praksisbesøg

 • Formidling af redskaber til og materiale om medicingennem-

gang

 • Oversigt over ældre patienter i behandling med mindst 6  

lægemidler

 

Samtlige initiativer er blevet benyttet af de praktiserende læger, 

og de initiativer der er evalueret, er alle evalueret positivt. 

Udviklingen i antallet af relevante ydelser
Aftalen om systematik i medicingennemgang blev første gang 

indgået i Samarbejdsudvalget i april 2011. I perioden herefter er 

der sket en markant stigning af antallet af de ydelser, hvori medi-

cingennemgang kan indgå. Det drejer sig om ydelsen opsøgende 

hjemmebesøg (0121), samt de to ydelser der indgår i §2 aftalen om 

opfølgning og koordination efter udskrivelse (4176 – opfølgning i 

patientens hjem og 4676 – opfølgning i lægens konsultation).

I perioden april 2010-marts 2011 er der gennemført en af disse 

ydelser for ca. hver 8. polyfarmacipatient, mens det fra april 

2012-marts 2013 er beregnet, at der vil blive gennemført en 

ydelse for lidt mere end hver 4.  

ældre polyfarmacipatient. 

Links til relevant materiale:
Aftale om systematik i medicingennemgang: www.visinfosyd.dk/wm349648
§2-aftale om opfølgning og koordination efter udskrivelse:  
www.visinfosyd.dk/wm351619  
Redskaber til medicingennemgang fra IRF: www.irf.dk – Medicingennemgang







Forsigtighed omkring brugen af Protelos®

Den europæiske lægemiddelmyndigheds (EMA’s) sikker-
hedskomité PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee) anbefaler begrænset brug af Protelos®.

PRAC anbefaler, at brugen af Protelos® begrænses til patienter 

med svær osteoporose med høj risiko for fraktur. PRAC anbefaler 

desuden, at Protelos® ikke gives til patienter, som har eller har 

haft hjerte-/karsygdomme (såsom hjerteinfarkt, blodpropper  

eller slagtilfælde), eller til patienter med forhøjet blodtryk, som 

ikke kan kontrolleres med behandling.

Det er blevet besluttet at undersøge behandling med Protelos® 

nærmere efter en rutinemæssig vurdering af sikkerhedsdata for 

produktet, hvor en risiko for hjerte-/karbivirkninger, inklusiv  

hjerteinfarkt, er blevet identificeret.

Anbefalingen fra PRAC skal nu viderebehandles i EMA’s lægemid-

delkomité CHMP (Committee of Human medicinal Products), som 

træffer den endelig afgørelse.

Det anbefales, at patienter i behandling med Protelos®, som  

har yderligere spørgsmål til denne behandling, kontakter deres 

behandlende læge.

I Region Syddanmark kontaktes regional lægemiddelkonsulent 

Merete Willemoes Nielsen (merete.willemoes.nielsen@rsyd.dk), 

såfremt du ønsker en cpr-liste med de patienter, som du har i  

behandling med Protelos. 

Region Syddanmark
Damhaven 12 . 7100 Vejle 
Tlf. 7663 1000

regionsyddanmark.dk

Nyhedsbrevets redaktion: 

Bente Overgaard Larsen, farmaceut

Merete Willemoes Nielsen, farmaceut

Palle Mark Christensen, praktiserende læge og klinisk farmakolog 

Jens Ehlers, praktiserende læge  

Lars Kensmark, praktiserende læge

Henvendelse til: 

Merete W. Nielsen på tlf. 7663 1408, fax 7663 1505 eller  

e-mail: Merete.Willemoes.Nielsen@rsyd.dk

TILBUD – få gennemgået 5 af dine polyfarmacipatienters medicin
Der er fokus på medicingennemgang i almen praksis i Region 

Syddanmark. Derfor tilbyder vi nu at besøge DIN/JERES 

praksis og gennemgå udvalgte patienters medicin. Vi drøfter 

i fællesskab medicineringen for de patienter som I har  

udvalgt.

Besøgene udføres af praktiserende læge og klinisk 

farmakolog Palle Mark Christensen og farmaceut og 

lægemiddelkonsulent Merete Willemoes Nielsen 

(76 63 14 08 eller Merete.Willemoes.Nielsen@rsyd.dk)

Har I lyst til dette skal I gøre følgende:

 • Kontakt Merete (se venstre spalte) og aftal et tidspunkt

 • Send 5 patienters medicinlister samt de vigtigste  

diag noser til os

 • Vi kommer på besøg (besøget varer 1 time)

 • Vi følger op på besøget med en skematisk oversigt over  

de ændringsforslag der blev drøftet


