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Apotekforeningen viser til vårt brev 09/277-1/HA/raa av 17.11.2009 hvor vi kom med innspill til
Hagen-utvalget i forkant av utredningsarbeidet. Utvalget har gjort et grundig og godt arbeid med
rapporten og Apotekforeningen slutter seg til hovedkonklusjonene. Apotekforeningen har
forståelse for at utvalget ikIce har behandlet de medisinske aspektene ved legemiddelbehandling,
men hadde ønsket at innovasjon knyttet til de praktiske aspektene av legemiddelbehandling og
legemiddelhåndtering var noc bedre utredet og beskrevet.

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotek og apotekeiere. Vi arbeider for å sikre
apotekbransjen forutsigbare og best mulige rammevilkår, og en best mulig posisjon i forhold til
andre omsetningskanaler. Apotekforcningen er sterkt engasjert i utviklingen av apotekenes plass
på legemiddelområdet og i helsetjenesten. Legemiddelbehandling vil fortsette å være en del av
løsningen på fremtidens omsorgsutfordringer. Innovasjon innenfor forskrivning og oppfølging av
legemiddelbehandling vil kunne gi betydelige helsegevinster og føre til at flere kan bo hjemme
lengre. Apotekene vil være aktører som kan utvikle innovative tjenester i dette segmentet.

Apotekforeningen er helt enige i at aldring ikke skal sykeliggjøres og støtter tiltak som vil
redusere behovet for medikamentell behandling. Svært mange fall skyldes legemidler og kan
unngås ved å bytte ut legemidler eller ta andre forhåndsregler. Man kan likevel ikke se bort i fra
at det meste av medikamentell behandling bidrar til økt livskvalitet og kan gi brukerne mulighet
til å klare seg selv og bo lengre i egen bolig. Investering i ny og innovativ legemiddelbehandling
bør ses sammen med andre ikke-medikamentelle innovative tiltak som er vist kostnadseffektive
og gir bedre livskvalitet.
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Viktigere enn å ta i bruk ny og innovativ legemiddelbehandling er det å sikre en bedre hverdag
for dem som bruker legemidler. Dette gjelder både med hensyn til innovative tjenester som sikrer
en bedre legemiddelbehandling og tjenester som hjelper til med den praktiske legemiddelbruken
og etterlevelsen av behandlingen. Verdens helseorganisasjon har anslått av bare halvparten av
dem som bruker legemidler for kroniske lidelser folger legens forskrivning. Ferdigpakkede
doserte legemidler (Multidose) som leveres fra apotck og innovative automatiserte
medisinpaminnere vil kunne bedre etterlevelsen. Likevel er det slik at mange legemiddelbrukere
har behov for mer hjelp enn dette. I tlere land finnes offentlig fmansierte ordninger der farmasøyt
kommer hjem til brukerne og foretar en kritisk gjennomgang av legemiddelbehandlingen for å se
om den er hensiktsmessig, hjelper dem med spørsmål knyttet til legemiddelbehandlingen og
sørger for at brukeme vet hvilke medisiner de skal bruke og hvordan de skal brukes. Dette gjøres
i tett samarbeid med brukerens lege. Ofte resulterer slike legerniddelgjennomganger i en
totalreduksjon av antall legemidler. Det ligger muligheter for innovative telehelseløsninger i
dette segmentet.

Multidose passer spesielt godt for brukere med stabil medisinering. 1 dag er det slik at brukeren
må være omlåttet av hjemmesykepleieordningen for å få dekket utgiftene til Multidosepakkingen
av kommunen. Sarpsborg kommune gjorde en undersokelse i 2010 som viste at ca 15% av
hjemmesykepleiepasientene kun har behov for hjelp til å gjøre i stand legemidlene. Dermed
kommer en del av pasientene inn i et storre administrativt apparat enn nødvendiu, og til
unødvendig store kostnader. Apotekforeningen mener fastlegen må kunne utløsekekvirere retten
til helsehjelp til legemiddelbruk i form av mullidosetjeneste for de som trenger det.

Mullidoseordningen øker sikkerheten for at brukere får riktig legemiddel til riktig tid. Ordningen
bør utvides med finansierte legemiddelgjennomganger for å sikre kvaliteten på selve
legemiddelbehandlingen. Det er velkjent av mange eldre og funksjonshemmede får
uhensiktsmessige legemidler, doseringer og legemiddelkombinasjoner. Farmasøyten på apoteket
kan fungere som rådgiver inn i et tverrfaglig team bestående av lege og sykepleier.
Itelsedirektoratet er i ferd med å utarbeide en nasjonal veileder for legemiddelgjennomganger.
denne bor følges opp med midler til å gjennomfore legemiddelgjennomgangene. Innovasjon
innen teknologi og kommunikasjon vil kunne effektivisere samhandlingen og gi
kostnadseffektive tjenester som fører til bedre livskvalitet for brukerne.
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