„Kopernikus Agenda“
Patienten står alltid i fokus för uppmärksamhet hos all sjukvårdspersonal oberoende av yrke.
Orsaker som medför behov av behandling måste diagnostiseras individuellt och behandlas i
enlighet med allmänt accepterade metoder.
Internationella studier såväl som nationella undersökningar har visat att mellan 6 och 13 %
av antalet inlagda patienter på sjukhus beror av orsaker som kan hänföras till felaktig
förskrivning eller adminstration av läkemedel.
Djupt övertygade om de viktiga bidrag som farmaci som helhet kan bidraga med för att skapa
ett större värde i olika processer i sjukvårdsprocessen, har ett initiativ tagits för att öka förståelsen för betydelsen av dessa bidrag hos alla beslutsfattare med kliniskt ansvar och för att
underlätta ett effektivt utnyttjade av farmaceutisk service i stort.
Målet för farmaceutisk service för att skapa sådana fördelar är inte enbart knuten till den logistiska processen för införskaffande, lagerhållning, distribution och tillverkning av farmaceutiska produkter. Även om ansvaret för dessa processer fortfarande kommer att vila på
farmaceuten, kommer den farmaceutiska delen i denna kedja att bestå av en rationell och för
patienten optimal användning av läkemedel under hela sjukdomsbehandlingen Kvalitetssäkringen av sjukhusets service har därvid en framträdande plats.
Från det patienten anländer till sjukhuset, genom hela behandlingen för den diagnostiserade
åkomman och till ögonblicket för utskrivning, kräver hela den terapeutiska processen en farmaceutisk specialistkompetens.
Under en allmän rubrik om stöd innehåller den farmaceutiska servicen följande bidrag:
•
•
•
•
•

Standarder inom sjukhuset med både „aut idem“ och „aut simile“ regler underlättar en enkel övergång från de läkemedel patienten använt i hemmet.
Standardisering av behandling inkluderande standardiserade metoder kommer att leda till
ett klart definierat baslager som grundlägger ett ekonomiskt fördelaktigt process för inköp
och tillförsel av läkemedel till patienten.
Optimal tillämpning av individualiserad farmakoterapi säkrar kvaliteten i behandlingen
samtidigt som den underlättar upptäckt av interaktioner eller biverkningar, och därigenom
ökar kvaliteten i skyddet för konsumenten.
Före utskrivning, förses patienten med rätt valda läkemedel och framförallt identifieras fall
där genomtänkt rådgivning underlättar för att reducera återkommande problem och
„sväng-dörrs syndromet“
Farmaceutisk service på sjukhus kan effektivt genomföras i en nätverksstrategi tillsammans med öppenvårds apotek och sjukhusbaserad hemtjänst

Inom sjukhuset kommer sådana aktiviteter utan tvekan ha ett särskilt inflytande på:
1. Kostnadsöversyn i varje led och undvikande av onödiga utgifter för läkemedel
2. Bättre hantering och överföring av patient- och och annan information inför utskrivning
vilket frigör kostnader
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3. Optimalt utnyttjande av personal inte minst i frånvaro av medicinsk eller sköterskepersonal
Om de beskrivna åtgärderna skall få effekt att öka kvalitet och bättre utnyttjande av ekonomiska resurer, är det grundläggande att de farmaceutiska tjänsterna får en position i hela
behandlingen av patienten.
Beroende av fördelar från klinisk farmaci och den nära hanteringen av kostnader för läkemedel på sjukhus, kan en mer kostnadseffetiv läkemedelsservice ges tillsammans med lägre
pris för varje läkemedelsdos. Detta bekräftar således inflytandet från klinisk farmaci på
kostnad för läkemedelsservice på det sätt som beskrivits ovan.
Ett samlat initiativ av sjukhusfarmaceuter och sjukhusledning kan underlätta en bredare och
klarare förståelse för och ge klinisk farmaceutisk service en strategisk plats i en klinisk värdekedja, inte minst i linje med intresset hos de ekonomiskt ansvariga.
Gemensamma möten och seminarier kombinerat med praktiska exempel kommer att användas för detta ändamål och för att bygga den kapacitet som krävs för möta framtida utmaningar på ett framgångsrikt sätt.
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