
  
 
 
 

Invitation til symposium 
 

Seponering af medicin i almen praksis: Nye løsninger til optimering 
 

Torsdag den 20. september 2018 kl. 9:00-15:00 
 

Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus,  
Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C 

 
Baggrund 
Det stigende omfang af multisygdom og polyfarmaci kan føre til uhensigtsmæssig 
medicinering med negative følger for den enkelte patient og for samfundsøkonomien. 
Almen praksis udskriver størstedelen af al medicin i Danmark. Den praktiserende læge 
spiller en central rolle som tovholder for patientens samlede medicin, men den travle 
kliniske hverdag gør det svært at iværksætte seponering af uhensigtsmæssig medicin.  
 
Mange faggrupper er interesserede i at støtte almen praksis i denne opgave, og nye 
redskaber er på vej (fx elektronisk beslutningsstøtte). Hvordan almen praksis bedst bakkes 
op i forhold til seponering af medicin er dog fortsat en udfordring.  

 
Formålet med symposiet er derfor at samle aktører inden for forskning og kvalitetsudvikling 
med interesse for seponering af medicin med henblik på at: 
 
- Få en fælles forståelse af begrebet seponering og mekanismerne, der ligger bag 

påbegyndelse og vedligeholdelse af uhensigtsmæssig medicinering i almen praksis. 
- Dele erfaringer med almen praksis-orienterede interventioner med seponeringsfokus, 

herunder også tværfaglige og tværsektorielle løsninger. 
- Identificere indsatsområder med potentiale for at skabe forandring. 
 
Arrangører: 
Symposiet er tilrettelagt af Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus i samarbejde 
med Kvalitet og Lægemidler, Region Midtjylland og Klinisk Farmakologisk  
Afdeling, Aarhus Universitetshospital. 
 
Tilmelding:   
Deltagelse er gratis, men af hensyn til bestilling af forplejning bedes deltagere tilmelde sig 
senest d. 3. september 2018 til Birthe Brauneiser: bib@ph.au.dk.  
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Program 
 
09:00-09:30 Ankomst og kaffe 

 
09:30-09:40 Velkomst  

Flemming Bro, prakt. læge, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus 
 

09:40-10:40 Seponeringsprocessen i almen praksis: Mekanismer, barrierer og fremmere 
Kirsten Høj, læge, postdoc, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus 
 

10:40-11:00 Kaffe 
 

11:00-11:20 Regionale lægemiddelkonsulenters erfaringer med seponering i samarbejde med 
almen praksis  
Lise Bakkestrøm Rosenbæk, lægemiddelkonsulent, Kvalitet og Lægemidler, Region 
Midtjylland 
 

11:20-11:40 Kliniske farmakologers erfaringer med seponering i samarbejde med almen praksis  
Jakob Nørgaard Henriksen, læge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus 
Universitetshospital 
 

11:40-12:00 Geriateres erfaringer med seponering i samarbejde med almen praksis  
Catherine Hauerslev Foss, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Ældresygdomme, Aarhus 
Universitetshospital 
 

12:00-12:20 Apotekernes erfaringer med seponering i samarbejde med almen praksis  
Rikke Nørgaard Hansen, cand.pharm., afdelingsleder, Pharmakon 
Christina Raae Hansen, cand.pharm., ph.d.-studerende, Københavns Universitet 
Lotte Stig Nørgaard, cand.pharm., lektor, Københavns Universitet 
 

12:20-13:20 Frokost 
 

13:20-13:40 Beslutningsstøtte til ordination og medicingennemgang i almen praksis:  
Status og perspektiver 
Christoffer Hejle Madsen, civilingeniør, projektleder, IT – Strategisk Digitalisering, 
Region Nordjylland  
 

13:40-14:00 Sammenhængende medicinforløb: Hvordan udvikler vi det tværsektorielle 
samarbejde bedst?  
Jørgen Schøler Kristensen, formand for Den Regionale Lægemiddelkomité, 
lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital 
 

14:00-14:15 Kaffe 
 

14:15-15:00 Hvor skal vi hen? Nye løsninger til optimering  
Flemming Bro, prakt. læge, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus 
 

 
 

 


