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Formål
Gennem en brugerinvolverende tilgang er formålet med dette projekt:
1.) At afdække, hvilke udfordringer psykisk sårbare ældre borgere, med anden etnisk herkomst og med
kognitiv svækkelse, oplever i deres håndtering af medicinsk behandling. Fokus er på
sektorovergangene mellem eget hjem, sygehus, apotek, almen praksis, og eventuel hjemmepleje.
2.) På baggrund af denne afdækning, udvikles en indsats, der styrker medicinsikkerheden hos disse
borgere, og deres pårørendes handlekompetencer i forhold til medicin.
Med kognitiv svækkelse vil der i det følgende tænkes på ældre med hukommelsessvigt, svær depression,
Post Traumatisk Stress Syndrom, PTSD eller demens.
Baggrund
Viden om kulturelle faktorer er essentiel i forhold til at forstå alderdom og psykisk sårbarhed blandt ældre
med anden etnisk baggrund, dette i forhold til den ældres oplevelse af symptomer (7), men også i relation
til accept og anerkendelse af medicinsk behandling (8). Studier underbygger, at sprogbarrierer er associeret
med misforståelser, fejlbehandling og truet patientsikkerhed (9, 10).
Fejl i medicinhåndtering kan opstå i alle sektorer og ikke kun på patientens hjemmefront. Studier har vist,
at der under patientens ”rejse” mellem sygehus, hjem, praktiserende læge og apotek kan opstå alvorlige
fejl og uoverensstemmelser i forhold til de lægemidler, som patienten reelt tager og den medicin som
praktiserende læge har registreret. Ydermere er der evidens for at der ofte er uoverensstemmelse mellem
den medicin der af patienten indhentes på apotek efter indlæggelse og den medicin der er registreret i
patientens journal (1, 2). Fejlmedicinering der bygger på misforståelser og fejlkommunikation kan få fatale
konsekvenser for patienten (3).
Hvilke nye erkendelser tilfører projektet?
Projektet forventes at bidrage med ny viden omkring:
- Kognitivt svækkede ældre med anden etnisk herkomst og deres pårørendes perspektiv på
udfordringer i forhold til medicinhåndtering (afhentning af medicin på apotek, fornyelse af
recepter, substitution, køb i udlandet, lån af familie/venner)
- Barrierer og udfordringer som almen praksis, hjemmepleje og apotek oplever hos målgruppen i
forbindelse med medicinhåndtering
- Konkrete løsningsforslag og tiltag som kan bidrage til at løse disse udfordringer for den enkelte
patient og dennes pårørende
- Om og i givet fald hvilken rolle apotekeransatte kan spille
- Sekundært forventes det at øge de sundhedsprofessionelles (hjemmepleje, almen praksis, sygehus,
apotek) kompetencer til pleje og behandling af borgere med demens og kognitiv svækkelse, med
særlig vægt på medicinsk behandling
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