VAD ÄR

HELHETSBEDÖMNING AV
LÄKEMEDELSBEHANDLING?
MÅNGA HAR PROBLEM MED LÄKEMEDELSBEHANDLING

Cirka 130 000 personer över
75 år använder ett betydande antal
olika läkemedel

Varannan äldre person har drabbats av en läkemedelsskada
FÖRDELARNA MEDHELHETSBEDÖMNING AV LÄKEMEDELSBEHANDLING
• Läkemedelslistorna uppdateras

25 %

• Felen i läkemedelsbehandlingen
avslöjas
• Läkaren kan snabbare fatta beslut
• Uppföljningen av läkemedelsbehandling blir effektivare

Hos 10–30 % av de äldre patienterna
är orsaken till sjukhusvården ett
medicineringsproblem

Var fjärde åldring (25 %) använder
lugnande medel eller insomningsmedel, vilket ökar risken för bl.a.
fall och försämring av minnet

• Vårdarnas kunnande inom
läkemedelsbehandling stärks
• Patienten mår bättre, vilket minskar
behovet av hälsovårdstjänster

MÅLGRUPPER
MULTIMEDICINERING + PROBLEM
MED LÄKEMEDELSBEHANDLING

MULTIMEDICINERING + INLEDNING
AV DOSDISPENSERING

Pst! Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet rekommenderar multiprofessionell bedömning av
läkemedelsbehandling innan dosdispenseringstjänsten tas i bruk. Dessutom rekommenderar de att läkemedelsbehandlingen
kontrolleras minst en gång om året om patienten använder flera läkemedel.

HELHETBEDÖMNING AV LÄKEMEDELSBEHANDLING SOM APOTEKETS TJÄNST

SÅ HÄR FUNGERAR DET
1. Kunden ger bedömningstjänsten i uppdrag på 		
apoteket
2. Apoteket meddelar Anja-dosdispenseringen 		
uppdraget
3. En farmaceut eller en provisor hos Pro dosis tar 		
kontakt med uppdragsgivaren och kommer
överens om genomförandet av tjänsten, bl.a. 		
tidpunkten för hembesöket
4. En intervju med patienten, uppdatering av 		
läkemedelslistan och läkemedelsrådgivning vid 		
hembesöket (Forte)

Anjas bedömningstjänster produceras
i samarbete med Pro dosis Oy.
Forte – omfattande helhetsbedömning
av läkemedelsbehandling
För privatpersoner och hälsovårdsenheter I tjänsten
ingår en intervju med patienten vid ett hembesök.
Semi – bedömning av läkemedelsbehandling
Endast för hälsovårdsenheter

Förfrågningar:
Anja-dosdispensering, PharmaService Oy
anja@oriola.com

5. Insamling av skriftlig bakgrundsinformation om 		
patienten med stöd av en fullmakt
6. En analys om den aktuella läkemedels-			
behandlingen, slutsatser och åtgärdsförslag
7. Ett multiprofessionellt team går igenom bedöm-		
ningens resultat, och läkaren fattar beslut om vård
8. En farmaceut eller en provisor hos Pro dosis 		
utarbetar en skriftlig rapport och skickar den till 		
patienten

anja.fi

Doserar läkemedlen tryggt
Källa: Pro dosis 2016

