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Oversigt over projekterne fra pulje til medicingennemgang som en
del af ”Styrket indsats for den ældre medicinske patient – national
handlingsplan 2016”
Region Syddanmark
Projekttitel:
Kan klinisk farmaceutisk medicingennemgang ved indlæggelse og udskrivelse fulgt op af
direkte kontakt mellem udskrivende læge og praktiserende læge forbedre medicineringen
af den ældre patient? – et randomiseret kontrolleret feasibility studie.
Formålet med projektet:
Projektet vil udvikle og gennemprøve en struktureret metode til visitering af ældre til
medicingennemgang under indlæggelse samt afprøve en model for systematisk
medicingennemgang. Derudover vil projektet evaluere muligheden for en
opfølgningssamtale med almen praksis efter udskrivelse. Projektet er designet som et
randomiseret kontrolleret forsøg. Endelig vil projektet evaluere samarbejdet mellem
aktører, som deltager i projektet.
Hvor foregår projektet:
Odense Universitetshospital (OUH), men også med deltagelse af Fælles Akutmodtagelser
(FAM), Geriatrisk og Ortopædkirurgisk afdeling (OUH) i hhv. Svendborg og Odense,
praktiserende læger i Region Syddanmark samt farmakonomer og farmaceuter ansat ved
Sygehusapotek Fyn.
Region Sjælland
Projekttitel:
Ny model til identificering af ældre patienters behov for og implementering af
farmaceutisk medicingennemgang på hospital.
Formålet med projektet:
Projektet vil i større og systematisk skala udvikle en screeningsmodel for somatiske
patienter indlagt på sengeafdelinger med medicinservice. Farmakonomer, som udfører
medicinservice, screener med henblik på efterfølgende medicingennemgang udført af
farmaceut og kvalificeret og realiseret af læge/geriater. Projektet vil også sikre korrekt
ajourføring og afstemning i Fælles Medicin Kort (FMK) med henblik på at sikre overgange
til primærsektor.
Hvor foregår projektet:
Sygehusapoteket Region Sjælland i samarbejde med Holbæk Sygehus, Sjællands
Universitetshospital, Nykøbing F Sygehus og Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus.

Region Nordjylland
Projekttitel:
Polyfarmaci Ambulatorium Hobro – systematisk medicingennemgang, sikker
opgaveoverdragelse og opfølgning på indlagte og ambulante patienter.
Formålet med projektet:
Projektet søger at styrke medicingennemgang i regi af ”Polyfarmaci-ambulatoriet
Medicinsk Speciale Hobro”. Projektet omfatter blandt andet 1) medicingennemgang af
indlagte patienter på Akut Modtageafsnit (AMA) og medicinsk afdeling og med opfølgning
i Polyfarmaci-ambulatoriet, 2) patientcentrerede medicinsamtaler, 3) sikring af retvisende
oplysninger i Fælles Medicinkort (FMK), E-breve og Epikrise, 4) henvisning fra almen
praksis til Polyfarmaci-ambulatoriet, 5) samarbejde og formidling med den kommunale
sygepleje omkring medicinering samt 6) hotline til Polyfarmaci-ambulatoriet.
Hvor foregår projektet:
Medicinsk Speciale, Hobro, i samarbejde med Klinisk Farmaci, Sygehusapoteket Region
Nordjylland og Nord-KAP, Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Nordjylland.
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