DESIGN
Posen er designet, så den kan stå som en praktisk, åben kurv
med medicin i hjemme hos borgeren. Når det bliver aktuelt
med et hospitals- eller lægebesøg, er det nemt at folde siderne
op, trække i snorene og tage sin medicin med.
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Forebyggelse af utilsigtede
medicinhændelser via brug af medicinposer
– En evaluering af medicinposens funktion, effekt og
anvendelighed i Hospitalsenhed Vest

BAGGRUND
Mange fejl sker i overgangen mellem hospital og primærsektor,
idet patientens behandling ændres fra egen medicin til
hospitalets sortiment og tilbage igen ved udskrivelsen. I
sjældne tilfælde kan der ske dødsfald eller genindlæggelser
pga. medicineringsfejl i disse overgange.
Sker der en fejl på hospitalet, føres den ofte videre igennem
forkerte oplysninger til patienten og dennes egen læge samt
evt. hjemmepleje. Der er således dokumentation for, at 6-14 %
af alle indlæggelser er lægemiddelrelaterede, og at 80 % af
disse er alvorlige og 2-3 % ender dødeligt.
NYE MEDICINARBEJDSGANGE
Hospitalsenhed Vest (HEV) har udviklet og
er i gang med at implementeret nye
medicinarbejdsgange gennem projektet
”Min medicin med”. Formålet er blandt
andet, at forebygge medicinrelaterede
utilsigtede hændelser under og efter en
indlæggelse.
Dette sker ved, at samtlige patienter fremover skal medbringe
alt deres medicin hjemmefra – i originalpakninger, når de skal
indlægges eller kommer til ambulant behandling/kontrol.
Hermed kan patienten udpege præcis hvilken af det medicin,
som patienten har fået ordineret (det der står i FMK), som rent
faktisk er indkøbt og bliver indtaget/benyttet.

En ny medicinsk behandling kan således påbegyndes hurtigere
og med lavere risiko for utilsigtede hændelser.
Desuden skal patienterne fortsætte med at benytte egen
medicin under indlæggelse, og dermed helt undgå risikoen for
substitutionsfejl. Samtidig kan de kan føle sig trygge ved, at
tage den medicin de kender i udseende og form.
For at ovenstående skal lykkedes kræver det, at patienterne
husker at medbringe al deres medicin. Det er her medicinposen
kommer ind i billedet.
UDVIKLING OG EVALUERING AF MEDICINPOSEN
TrygFonden har finansieret en test af 20.000 medicinposer.
Formålet med projektet er, at evaluere og vurdere
Medicinposens funktion, effekt og anvendelighed på
Hospitalsenhed Vest.
De første 5.000 medicinposer blev uddelt i et pilotprojekt i
marts 2018 med det formål, at identificere bedst egnede
distributionsmetode og afprøve det til projektet udarbejdede
evalueringsapparat. I efteråret 2018 distribueres de resterende
15.000 medicinposer med efterfølgende indsamling af data.
Analyser af data forventes færdig i foråret 2019.

