Folkpartiet liberalerna

Motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om web-plats för bättre
läkemedelsanvändning
I England har under en vecka i november 2004 prövats en interaktiv
frågelinje om läkemedel ”Ask About Medicine Week”. Syftet är att utveckla
en samverkan och en dialog mellan patienter, anhöriga och läkare för att få
en bättre läkemedelsanvändning. Tanken är att patienter och anhöriga ska
kunna ställa frågor och få mer information om sina mediciner. Detta ska ske
genom en dialog via internet. Den enskilde ansluter sig till web-sidan. Ett
särskilt häfte har också getts ut och där den enskilde bl a kan finna
hänvisningar till olika användbara hemsidor om läkemedelsanvändning.
De frågor som patienten kan ställa om sin medicinering och få svar på är
följande:
- Vilken effekt har min medicin och vad är syftet med
medicineringen?
- Hur länge behöver jag ta medicinen?
- När och hur ska jag ta den?
- Ska jag undvika att ta annan medicin samtidigt? Hur är det med mat,
alkohol och andra aktiviteter?
- Vilka risker och sidoeffekter finns?
Syftet med kommunikationen med patienten är att uppnå en god kvalitet i
läkemedelsanvändningen. Det är också att patientens följsamheten mot
läkarens ordination ska öka. För att få ett bra behandlingsresultat måste
patienten kunna hantera sin läkemedelsanvändning. En av de faktorer som
påverkar individens läkemedelsanvändning är inställningen och attityden till
läkemedlet. För att få en bättre läkemedelsanvändning behövs bl a en bra
dialog mellan läkare och patient och ett bättre samarbete inom professionen
(läkare, sjuksköterskor och farmaceuter). Studier visar att arbete i team där
olika yrkesgrupper samverkar för att stödja patientens
läkemedelsanvändning ger positiva resultat. En sådan web-plats borde
kunna inrättas inom ramen för Vårdguiden. Dessutom bör ett samarbete
etableras med externa intressenter som exempelvis Apoteket Ab för
utveckla olika former för samverkan kring patientens
läkemedelsanvändning.
Vi föreslår landstingsfullmäktige att besluta
att inom Vårdguiden starta en interaktiv hemsida om läkemedelsanvändning
för att uppnå en god kvalitet för patienten.

2 (2)
2004-12-14

Stockholm den 14 december 2004

Birgitta Rydberg (fp)

Cecilia Carpelan (fp)

Olov Lindquist (fp)

Lena Huss (fp)

