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N Y  V I D E N

PÅ BAGGRUND AF DATA fra 260 
akut indlagte polyfarmacipatienter i 
Region Hovedstaden dokumenterer 
et nyt studie, at 89 % af patienterne 
havde mindst ét tilfælde af uover-
ensstemmelse mellem ordinationer 
i FMK og deres faktiske brug af læge-
midler. 

I gennemsnit havde patienter-
ne 3 uoverensstemmelser. Næsten 
tre ud af ti patienter havde 5 uover-
ensstemmelser eller flere. Samlet 
set blev der registreret 925 uover-

ensstemmelser. Langt de fleste af disse (56 %) var lægemid-
delordinationer i FMK, som patienterne ikke brugte. De læge-
middelgrupper med højest andel af uoverensstemmelser var 
dermatologiske lægemidler og øjendråber.

Studiet viser, at årsagerne til uoverensstemmelserne i lidt 
over halvdelen af tilfældene skyldtes manglende opdatering af 
FMK. For 32 % vedkommende var der tale om non-compliance 
- altså at patienterne enten bevidst eller ubevidst havde brugt 
lægemidlet på en anden måde end ordineret.

“Hvis FMK ikke er retvisende, risikerer man, at patienterne 
får forkert medicin, og at beslutninger om fremtidig behand-
ling sker på et ukorrekt grundlag, siger Cille Bülow, farmaceut 
og ph.d-studerende ved Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bi-
spebjerg Hospital og hovedforfatter til studiet.

Hun mener, at læger både i 
primærsektoren og på hospi-
talerne ofte antager, at FMK 
giver et troværdigt billede af 
patienternes aktuelle medi-
cinforbrug.

“Derfor får de ikke altid 
spurgt patienterne, om de nu 
også tager de præparater, som 
står i FMK. Dertil kommer 
også, at de er pressede, så der ikke er tilstrækkeligt med tid til 
kommunikation om medicinen”, siger Cille Bülow.  

ET NYT SPECIALE fra Institut for 
Farmaci ved Københavns Universi-
tet undersøger, om der er basis for 
at tilbyde test for halsbetændelse 
streptokok A som en ny sundheds-
ydelse på apotek. I dag er det kun 
hos lægen, man kan få testen, og cir-
ka 30 % af de patienter, som opsø-
ger lægen med ondt i halsen, har en 

streptokok A infektion, som kræver antibiotika. 
Bag specialet, der bygger på seks dybdegående interviews 

med farmakonomer, farmaceuter og apotekere fra seks forskel-
lige apoteker, står farmaceutstuderende Anna Stevn Vaaben-
gaard. De interviewede er umiddelbart både interesserede i og 
villige til at tilbyde test for halsbetændelse streptokok A som 
en ny sundhedsydelse. Ud over interessen hos apotekerne do-
kumenterer Anna Stevn Vaabengaard, at en model, hvor apo-
teket skal foretage podningen, mens lægen skal ordinere anti-
biotika, vil kræve et tæt samarbejde med de praktiserende 
læger. Her skal lægerne være parate til at acceptere svaret fra 
apotekets podning og give patienten antibiotika på baggrund 
af den. Skal apoteket også kunne ordinere antibiotika efter en 
positiv test, er det for apotekerne vigtigt, at den samlede ydel-
se bliver godkendt af Apotekerforeningen og Lægemiddelsty-
relsen. Det gør, at lægerne ikke kan modsætte sig, at ydelsen er 
lige så god på apoteket som ved lægen.

Specialet viser også, at apotekerne mener, at tilbud om sund-
hedsydelser generelt bidrager til udvikling af apotekspersona-
lets faglighed. Det giver også apotekerne mulighed for at yde 
en ekstra service til kunderne og vise, at apoteket kan andet 
end bare at sælge lægemidler. Udfordringer i forbindelse med 
levering af sundhedsydelser er blandt andet kundernes villig-
hed til at betale, og at der skal være direkte adgang til ydelsen 
uden forudgående tidsbestilling, hvilket kan være problema-
tisk, hvis der er mange kunder på apoteket i forvejen. 

Det Fælles Medicinkort 
stemmer ikke overens 
med patienternes 
reelle medicinbrug

Apoteker positive 
over for at tilbyde test 
for halsbetændelse 

Et nyt studie i Re-
gion Hovedstaden 
viser, at næsten 
9 ud af 10 akut 
indlagte patienter 
anvendte recept-
pligtige lægemid-
ler anderledes 
end ordinationen 
registreret i Det 
Fælles Medicinkort 
(FMK). 

En fremtidig 
sundhedsydelse 
på apoteket kunne 
godt blive test for 
halsbetændelse, 
lyder konklusionen 
i et nyt speciale. 
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Hvis FMK ikke er 
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man, at patienterne 
får forkert medicin 
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