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Hvordan fik du kendskab til Lægemiddelrådgivningen?

- Sæt gerne flere kryds

- Andet sted

• Har tidligere haft gode erfaringer med forespørgsel ved rådgivningen

• via telefonisk kontakt til klinisk farmakologisk afd

• Ledende overlæge
• praksis.dk,

• Har kollega der tidligere har arbejdet hos Jer

Fandt du det let at komme i kontakt med Lægemiddelrådgivningen?



Fandt du det let at komme i kontakt med Lægemiddelrådgivningen? - Nej (begrund 
gerne)

• jeg fik det forkerte telefonnr fra hjemmesiden nemlig 23380606

• Må gerne sende nyhedsbreve ud på Ålborg Universitetshospital med tlf numre og info om 
rådgivningsmulighederne

Hvordan vil du foretrække at kontakte os?



Hvordan vil du foretrække at kontakte os? - Andet

• kontakt kollega, der kommer på Risskov

Hvordan var svartiden?







Fik du svar på det, du spurgte om?



Fandt du konklusionen klinisk anvendelig?



Begrund gerne

• jeg måtte ringe igen, da jeg ikke helt forstod svaret,
• men så var den klaret efter personlig forklaring

• Konklusionen blev at der ikke var den store kliniske evidens. Men det var også rart at få at vide -så kunne man 
handle ud fra det.

• Der er primært taget udgangspunkt i guidelines, hvilke jeg er bekendt med. Jeg søgte primært efter data, som 
ikke var tilgængelig, da guidelines blev udarbejdet. Der er som sådan ikke noget galt med svaret. Måske jeg 
blot er for oplyst i forvejen ;-)

• Dækkede det jeg spurgte om, der udsprang fra en  et klinisk problemstilling

• som sygeplejerske er det ikke altid jeg kan få ordentlig begrundede svar af vores læger, hvorfor det er meget 
dejligt at have jer i baghånden - I er hurtige, meget professionelle, søde når jeg ringer - så virkelig godt I er til.

• Meget kompliceret problemstilling med flere delspørgsmål, hvor svar på det ene spørgsmål ikke tog højde for 
det andet spm.  (anbefaling af noget, som pt allerede havde prøvet og var beskrevet i det andet delspørgsmål -
i samme mail).

• Men ellers god og grundig teori.

• Superflot service, en god hjælp i en travl hverdag, for tiden ikke er til at gøre det mellem patienterne, og i er 
formentlig også hurtigere og bedre til det

Havde svaret indflydelse på patientbehandling?



Begrund gerne

• teorien bekræftede min kliniske erfaring

• Fremadrettet

• til anvendelse i klinisk forsøg

• I det jeres svar er så dybt gående , har det været med til at patienter har kunne få f.eks. epilepsi medicin og 
Centralstimulerende., som afdelingslægen ikke var sikker på.

• Jeg har endnu ikke endeligt besluttet videre behandling.  Men formentlig ja.  Og i hvert fald kommer jeg til at 
føle at min beslutning er truffet på et så evidensbaseret grundlag som muligt.

• Ændring i medicinen, hvad jeg også havde regnet med men det var nu på mere kvalificeret baggrund

• Jeg har givet svaret videre idet det var en forespørgsel fra en praktiserende kollega. det drejer sig om en 
rådgivning inden graviditet og ikke om egentlig behandling.

Vil du fremover bruge Lægemiddelrådgivningen?



Forslag til forbedringer af Lægemiddelrådgivningen?

• Ingen, synes at jeg hver gang jeg har henvendt mig, har fået en super behandling og rådgivning.

• Jeg vil foreslå at man giver et foreløbigt svar samme dag og mere uddybende svar efter få dage.
• Ofte er der brug for hurtig svar.
• Klinisk Farmakologi i Odense gør det på den måde.

• besøg på kliniske afdeliger, ex os selv Operation7iny øst, 
• hjælp tio revidering af med lister ex epidurale infusioner, som der er maaaaange af

• Det er helt ok at tage udgangspunkt i tilgængelige guidelines som baggrundsmateriale. Det ville dog være 
ønskeligt, såfremt der også blev gjort rede for, at der rimeligt systematisk er søgt nyere data, også selvom der 
måske ikke er noget.

• På Ålborg Universitetshospital har vi ikke så meget kendskab til rådgivningen og I laver jo en rigtig fin og 
anvendelig research og svar på de stillede problemstillinger- så I må meget gerne fx udsende Nyhedsbreve 
med den rådgivning I kan tilbyde, hvem der arbejder i Rådgivningen og med hvilke emner ( hvis I er opdelte) 
og især mail /tlf numre, hvor vi kan træffe jer.

• Ingen. Super farlig service

• Hurtigere svartid, set udfra min synsvinkel måtte man såmænd gerne allokere midler fra en halv 
sygeplejestilling i flere ambulatorier til kliniske farmakologer. Men det er nok ikke politisk korrekt.

• Glimrende tilbud. Meget behagelig, imødekommende og kompetent person der hjalp mig.

• sørg for at alle ved at I er til - Lav mere reklame for jer selv - Jeg er lige startet på U amb. der var ikke nogen 
der kendte til jeres eksistens.

• Lidt mere klinisk funderet og ved de meget komplicerede sager oplæg til mundtlig sparring.  Så jeres teoretiske 
fundering og vores klinisk hverdag i endnu større grad kan støtte op om bedre behandling af patienten.

• Et supert tilbud til beslutnngssstøtte i den kliniske hverdag. Giver lige præcis det der er brug for; en 
tidsbesparelse ifht. gennemgang af faglitteratur og altid rigtigt gode og brugbare svar. Og så altid en 
fremragende service. Flinke og meget behjælpelige læger. Skønt at kunne ringe til en kompetent kollega. 
Kredse problemet ind g have det overleveret uden at skulle gøre yderligere. Tak.






