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Task force for Rationel Medicin – 6 spor
Spor A Spor B Spor C Spor D Spor E Spor F

BigData
 
- Udvikling af
metode til mere
præcis
monitorering ud fra
EPM data og andre
 
 

Rationel
medicinanvendelse
 
- Konsekvent
anvendelse af billigste
medicinformer
 
- Gammel vs. ny
behandling
 
- Kemobehandling i
livets sidste fase

RADS arbejdet
- Udvikling af
monitorering af
efterlevelsen
(intra og
interregionalt)
- Planlægning ifht.
klinikken ved nye
anbefalinger
 

Samarbejde med
patientforeninger
- Møder
- Materiale
- Kontaktteam ved
akutte sager

Vederlagsfri
medicin
 
- Analyse
- Udarbejdel-se
af anbe-
falinger

Ibrugtagning af ny
medicin
 
- Beskrivelse af ny
fremgangsmåde
 
- Implementering
Region H
 
- Hvis aktuelt -
beskrivelse af
samarbejde med
øvrige regioner

Tovholder:
KFA

Tovholder:
Apotek/KLFA

Tovholder:
Apoteket

Tovholder:
Task force formand

Tovholder:
Apoteket

Tovholder:
EKP-CSU

Sparringsgruppe:
SFR reuma, LLK
RH, apotek,
Amgros

Følgegruppe:
Apotek, KLFA,
inddragelse af
relevante eksperter
efter behov fx SFR
mikrobiologi

Sparringsgruppe:
Klinisk
Farmakologisk
Afdeling

Sparringsgruppe:
Formand
Gigtforeningen,
Formand Task
Force, EKP

Sparringsgrupp
e:
LLK RH,
Ambspl. Onk
Ambspl. Inf.
Farmaceut
EKP

Sparringsgruppe:
Task Force
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Farmakostatistisk Enhed

Formål: at analysere det individuelle lægemiddelforbruget på
Region Hovedstadens hospitaler
Metode: Sammenkobling af EPM register, FMK, laboratorie data,
sygeplejerjournal og diagnoser
Aktuelle projekter:
1. Validering af EPM data
2. Efterlevelse af RADS vejledning for reumatoid artritis
Enheden består af:
5 læger (3 seniore)
2 sygeplejersker
1 statistikker
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Undervisning

Faste tilbud fra vores afdeling
CRASH kurser for yngre læger:
Basalt (3 / år): alm. farmakologi, bivirkninger, medicingennemgange

Avanceret (1 / år): risikogrupper, effektmål, forgiftninger

Rationel Medicinhåndtering for Sygeplejersker

10 dages kursus 
Farmakologi, lægemiddelhåndtering, implementering
Somatiske spl (2 / år)
Psykiatriske spl (1 / år)
Netværksdag (2 / år)
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Academic Detailing
•Videnskabeligt projekt
•Formålet er at øge rationel farmakoterapi i almen praksis
•Face-to-face besøg i almen praksis
•Korte, fokuserede, fordomsfrie besøg
•Hjælp til frivillig implementering i praksis
•Besøgene skal udføres af en farmaceut
 



  

 

 

Medicin og graviditet
en telefonrådgivning    

•Formålet er at sikre at de gravide og
ammende får en optimal medicinsk
behandling

•Få behandles forkert – mange
underbehandles

•Mulighed for telefonisk henvendelse om alt
vedrørende lægemidler i forbindelse med
graviditet og amning

•Alle borgere skal kunne ringe



  

 

 

Polyfarmaciambulatorie på Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital

Pilotfase (2016)
Formål

• Etablere samarbejde ml. geriaterne og KFA
Opnå enighed geriatere og kliniske farmakologer imellem

Fysiske rammer

• Det eksisterende Geriatriske ambulatorie, som et nyt spor

Patienter

• Fra det eksisterende geriatriske ambulatorium
Med ≥10 lægemidler
N=20-30

Tiltag

• Medicingennemgang og medicinseponering

Bemanding:

• 1 farmaceut
1 almen mediciner
4 kliniske farmakologer

 

Driftfase (2017-2018?)
 

Formål
• Videreføre pilotfasen
• Skabe sammenhæng og dialog ml. sektorer omkring en

korrekt medicinsk behandling
• Skabe ny viden evt. interventionsstudie
Patienter
• Henviste patienter primært fra almen praksis
• Ingen lægemiddelgrænser
Bemanding:
• Også geriatere
Tværsektorielt element
• Øget kommunikation til almen praksis (bedre epikriser,

tlf. kontakt, telemedicin?)
Effektvurdering
• Mål for patienttilfredshed, livskvalitet og medicinforbrug

(pilot- og driftfase)
• Hårde effektmål som hospitalsindlæggelser og mortalitet

(driftfase) - noninferiority
 
 
 


