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Motion av Aram El Khoury m fl (kd) om farmacevten i vården sjukvårdsintegrerad farmaci
Farmacevterna är samhällets läkemedelsexperter vars huvuduppgift är att förmedla kunskap om
läkemedel till patienter och vårdpersonal. Tyvärr är farmacevten osynlig i dagens svenska
sjukvård. Det är ett resursslöseri av stora mått att inte utnyttja de möjligheter som klinisk farmaci
erbjuder i större utsträckning än vad som sker idag.
I Storbritannien, USA och Tyskland, länder som ligger långt framme inom klinisk farmaci, är
många farmacevter anställda av sjukhusen. De utgör en lika etablerad personalgrupp som läkare
och sjuksköterskor på många sjukhus och har regelbundna genomgångar av patienternas
läkemedelsbehandling av farmacevter och bidrar med professionell rådgivning. I England har
man t.o.m. ambitioner att ge farmacevter behörighet att förskriva recept för vissa läkemedel och i
Tyskland har nyligen apotekarutbildningen byggts på med en sex månader lång praktik på klinik,
följt av examination i klinisk farmaci.
Ett teamsamarbete med andra vårdprofessioner på vårdcentraler och sjukhus bör kunna
utvecklas, där läkaren har det övergripande patient- och kliniska ansvaret, och farmacevten
arbetar på dennes uppdrag i vårdteamet. Farmacevten roll blir att exponera sitt farmacevtiska
kunnande genom att arbeta med att hitta och förebygga läkemedelsrelaterade problem samt delvis
ansvara för läkemedelsgenomgångar och utbildning av andra vårdprofessioner. På så sätt kommer
farmacevten att vara en berikande faktor som fungerar som en stödfunktion i sjukvården och
avlasta och underlätta i läkarens vardag.
Ett annat sätt att effektivisera läkemedelsanvändningen i den svenska sjukvården är att
effektivisera läkemedelsförsörjningen till framförallt sjukhusen genom utveckling av nya logistiska
system. Apoteket AB som har ett stort ansvar för läkemedelsförsörjningen bör kunna ges nya
möjligheter att med dess stora farmacevtiska kompetens förbättra läkemedelsförsörjningen ända
fram till sjukhussängarna.
En samordnad plan som involverar både sjukvården och apoteken/farmacevterna bör tas fram
syftande till ett ökat nyttjande av den farmacevtiska kompetensen i sjukvården. Stockholms läns
landsting bör som första landsting i landet med kraft ta initiativet att aktivt driva frågan politiskt
(med Apoteket AB och staten) och verka för att utnyttja de möjligheter som klinisk farmaci
erbjuder.
Mot bakgrund av ovanstående yrkas
att landstinget utreder hur farmacevtens kan nyttjas i vården för att uppnå en förbättrad
läkemedelshantering i enlighet med motionens intentioner
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