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Sæt fremover link til seneste referat ind i mødeindkaldelse.
Kommunikationsprojektet
Tage udgangspunkt i brugerens behov frem for apoteket. Beskrivelsen af interventionen arbejder Pharmakon på, og det andet netværk (forskningsnetværket) bruges som sparringspartner. Der er nu bevilliget penge fra DA til
pilotprojekt i efteråret. Vedhæftet til referat er status for projektet fra Susanne Kaae juni 2018.
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Evaluering af apoteksnetværksmøde den 17. april
Der er for få besvarelser.
Refleksioner: Det er godt at skifte mellem formaterne. Næste gang skal det
være mere deltageraktiverende – det sørger Charlotte og Lotte for. Susanne
går med ind i planlægningen af næste møde i november. Det samme gør
Rikke. Fx et møde hvor vi idégenerere sammen med deltagerne i netværket,
så de kan se sig selv i projekterne. Det er rigtig godt, hvis der sidder apotekere med beslutningskraft med til møderne. Rammerne skal italesættes
mere tydeligt. Man kunne fx lave et webinar om rammerne, og hvad der forventes af en og ens apotek før næste møde. Det må ikke erstatte, at der også
rammesættes og forventningsafstemmes undervejs som opfølgning på de
forskellige oplæg og projektdiskussioner.
Der er positive tilbagemeldinger på mødet, er det, vi har hørt.
Vi vil gerne have flere deltagere på møderne. Markedsføring skal vi gøre noget ved.
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Info før apo
Der er sendt ud til farmaceutstuderende som indsamler data på pilottest 1.
Der er dags dato 22 respondenter (tjekket efter mødet). Grenaa Apotek,
Svendborg Sct. Nicolai og Nørre Sundby Apotek er fortsat klar til at deltage i
pilottest 2 i august. Der rekrutteres i august til kortlægningen. Anton, Carina og Rikke holder møde om projektet og den videre planlægning den 6.
august.
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Ole Bjerrum og Nada Alkis’ projekt om type 2 diabetes (T2D) patienters oplevede effekter ved skift til ny medicin
Der er ikke formidlet nye skridt i projektet, siden Lotte kom med i styregruppen. Styregruppen er Ole, Nada, Lotte og Asger Mortensen, men de har
ikke mødtes endnu. Der er skrevet et par artikler i Farmaci og Farmaceuten, som er på vej. Der skal være fremdrift i projektet, og ikke kun en showcase. Der mangler en beskrivelse af projektet til hjemmesiden (Rikke har i
maj sendt en skabelon til udfyldelse til Ole og Nada). Lotte følger op med
Ole.
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a) beskrive en ”startpakke, som vi kan sende til nye projekter.
Godt med et webinar, og gentagende forventningsafstemning og rammesætning om netværket er vigtigt.
Det er et netværk, og derfor må man yde og give, og ikke alt er betalt. Derfor
skal vi også give plads til, at de selv bliver inddraget til fx møderne, ellers bliver det kun modtagelse fra dem.
Beskrivelse af hvad du får til rådighed, og hvad du selv kan bidrage til +
hvad er forventningerne.
Skal også indeholde konkrete skabeloner til projektbeskrivelser osv.
Charlotte og Rikke drøfter det også med Apotekerforeningen.
Charlotte, Susanne og Rikke arbejder videre med startpakken.
b) Formidling af færdige projekter? Fx fra Skjern Apotek om PPI.
Mere formidling af resultater til deltagerne. Også formidle lavt hængende
frugter og få dem selv til at reflektere over lavt hængende frugter.
Vi er nødt til at udvide markedsføring. Vi rammer farmaceuterne og
farmakonomerne, men mangler apotekerne.
Idé at sende et nyhedsbrev ud om resultaterne af projekter. Fx Annes
projekt, men det skal fortælles uden det påvirker publikationen, så
fortæl om, hvor vi er i processen i stedet for.
Vi vil også gerne sende en status ud på de igangværende projekter i et
nyhedsbrev, da vi skal vise fremdriften. Der kan godt sendes flere nyhedsbreve løbende. Fx også FIP postere (Lotte og Charlotte snakker
sammen).
Charlotte og Rikke arbejder videre med formidling, men hele gruppen har
ansvar for at føde ind til nyhedsbreve. Det står i kommissoriet, at vi skal udsende mindst to nyhedsbreve årligt. Vi sender altid fra møderne, men vi vil
gerne sende nogle flere informationer løbende til netværket.
Rikke formidler til Fahad på Skjern Apotek, at vi ikke kan formidle
hans projekt og resultater, da det ikke er et projekt i regi af netværket.
c) Hvordan kan vi understøtte, at der startes projekter op fra praksis.
Lotte, Charlotte og Susanne arbejder videre med mødet i november, hvor
der skal være mere deltageraktivering.
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Planlægning af aktiviteter
Se ovenfor om næste netværksmøde.
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Se punkter ovenfor.
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Nyt PPI projekt
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I dette projekt vil vi afprøve to ydelser til at stoppe behandling med protonpumpehæmmere (PPI) blandt patienter, der bruger disse lægemidler uden solid indikation for behandling. Forbruget af PPI i Danmark er massivt og støt stigende,
tilsyneladende på baggrund af en ophobning af langtidsbrugere, hvor mange
ikke læ ngere har nytte af at anvende PPI. Stop af PPI-behandling er dog for
mange patienter særligt vanskeligt, bl.a. fordi lægemidlerne kan give såkaldt ’rebound dyspepsi’, dvs. forværring af syregener ifm. stop af behandling.
Dette får mange patienter til at genoptage behandlingen efter de har forsøgt at
stoppe behandlingen. Vi vil afprøve en simpel ydelse (skriftligt materiale) og en
udvidet ydelse (telefonrådgivning) til at stoppe behandling med PPI. Begge ydelser vil være baseret på nye og evidensbaserede guidelines for stop af PPIbehandling. Viden om ydelsernes effekt vil forhåbentlig medføre, at vi i fremtiden får et mere rationelt brug af denne hyppigt anvendte lægemiddelgruppe.
Derudover vil projektet skabe vigtig viden om de praktiske aspekter omkring
medicinreduktion som en klinisk ydelse, og hvordan primær- og sekundærsektoren kan samarbejde omkring dette.
Laura Lech
Lotte Stig snakker med hende om, at hun kommer med i netværket. (red:
Lotte har talt med Laura nu – og hun vil meget gerne med i netværket. Lotte
giver hende nu skabelon til udfyldelse).
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