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Spørgsmål:
Der ønskes vurdering af behovet for at ansætte flere kliniske farmaceuter på hospitalerne, specielt i
psykiatrien og på akutmodtagelserne. Der ønskes en særskilt vurdering af behovet for at ansætte sådanne farmaceuter i akutmodtagelsen på Bornholm.

Svar:
Akuthospitalernes modtagelser
Der er etableret en ordning med farmaceuter i Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital og den
akutte medicinske modtagelse på Bispebjerg Hospital. Ydelsen leveres af Region Hovedstadens
Apotek i nært samarbejde med afdelingernes ledelser.
De to akutafdelinger, der i dag er omfattet af ordningen, er bemandet med farmaceuter mandag til
fredag fra kl. 8.00 til kl. 18.00 således, at der i den travleste periode er dobbelt dækning med to farmaceuter. Farmaceuterne leverer data til lægens samlede vurdering af de patienter, der modtager
mange forskellige lægemidler (polymedicinerede patienter).
Det er vurderingen fra akutmodtagelserne, at de kliniske farmaceuter yder et værdifuldt bidrag til
det kliniske arbejde.
Det vurderes dog, at der inden en eventuel udbredelse af funktionen til de øvrige hospitaler bør indhentes yderligere dokumentation af effekten af indsatsen i de allerede etablerede tilbud. Administrationen vil snarest iværksætte et sådant arbejde.
Region Hovedstadens Psykiatri
Region Hovedstadens Apotek har begrænsede erfaringer med klinisk samarbejde med psykiatrien.
Der er gennem en lang årrække leveret medicinservice til Psykiatrisk Center Hillerød. Medicinservice optimerer logistikken i forbindelse med lægemiddelforsyningen, men bidrager også til en styring af forbruget, der sikrer, at lægemiddelforbruget er i overensstemmelse med gældende rekommandationer.
Psykiatrisk Center Hillerød har netop indgået en aftale med apoteket om at tilknytte en klinisk farmaceut i et år for at afprøve og udvikle en klinisk farmaceutisk ydelse, der er tilpasset det akutte

psykiatriske ”setup”. Funktionen er nyetableret, så der er endnu ikke konkrete erfaringer med ordningen, og det anbefales, at en eventuel udbygning afventer.
Bornholms Hospital
Ansættelse af en klinisk farmaceut tilknyttet Akut Modtagelsen på Bornholms Hospital vurderes at
kunne øge kvaliteten og patientsikkerheden i forhold til medicinering. Bornholm har en høj forekomst af borgere med kroniske sygdomme og herudover også en høj forekomst af multisyge – altså
borgere med mere end en kronisk sygdom. En udbredelse hertil bør dog afvente en yderligere dokumentation af effekten af indsatsen i de allerede etablerede tilbud, jf. ovenfor.
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