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Klinisk Farmakologisk Afdeling

Klinisk Farmakologisk specialistrådgivning

 Oplys:
 » CPR nummer
 »  Klart defineret 

spørgsmål

» Lægemiddelrådgivning
  Lægemiddelrådgivningen tilbyder praktiserende læger svar på spørgsmål om kliniske 

problem stillinger i relation til lægemiddelbehandling.  
Den kliniske problemstilling kan eksempelvis dreje sig om interaktioner, bivirkninger,  
allergi, behandling af gravide og lignende, som ikke belyses tilstrækkeligt ved opslag  
i almindeligt tilgængelige opslagsværker (f.eks. pro.medicin.dk).

 Oplys:
 » CPR nummer
 » Ajourført FMK
 »  Fokus/primære  

problemer

» Polyfarmacicenter Diabetes
  Polyfarmacicenter Diabetes tilbyder specialist rådgivning til praktiserende læger  

i Region Midt jylland vedr. diabetespatienter med polyfarmaci. Tilbuddet omfatter  
en klinisk farmakologisk medicingennemgang for diabetes patienter.

  Den samlede gennemgang vil munde ud i et kortfattet, handlingsorienteret og  
prioriteret forslag til medicinændringer, som går på tværs af specialers medicinering.  
Svaret leveres inden for 7 dage.

 Oplys:
 » CPR nummer
 » Ajourført FMK
 »  Fokus/primære  

problemer

» Medicingennemgang
  Læger i både primær- og sekundærsektoren i Region Midtjylland har mulighed for at  

få gratis hjælp til medicingennemgange i komplicerede tilfælde. Ved gennemgangen 
tages både højde for medicinen i sig selv og for den aktuelle kliniske situation. 

  Afdelingens læger har adgang til patientens hospitalsjournal og det er derfor ofte  
ikke nødvendigt at skrive ret meget i henvisningen.

»  OncoMed – Et interaktionsværktøj 
med kræftlægemidler

  Har du brug for at vide, hvordan din patients medicinske 
behandling fra et ambulatorium i onkologi eller hæmatologi 
interagerer med den øvrige medicin? 

  Har du brug for at vide om det lægemiddel, du gerne vil  
tillægge har interaktioner med den pågående medicinske 
kræftbehandling?

  Så kan www.oncomed.dk være et værktøj for dig.

  Databasen er primært skabt til og for onkologer og hæma-
tologer, men kan være et brugbar værktøj for andre, der er 
involveret i behandlingen af disse patienter. Hjemmesiden 
er frit tilgængelig og kan både tilgås fra en computer og en 
smartphone/iPad.

Kontaktoplysninger
Klinisk farmakologisk specialistrådgivning tilbydes til 
almen praksis uden at almen praksis mister behand-
lingsansvaret for patienterne i henhold til OK18. 

Telefontid:
Mandag til fredag fra kl. 08.00–15.00 

Kontakt:
» Tlf. 23 28 06 01 eller
»  Korrespondancebrev eller henvisning til  

Klinisk Farmakologisk afdeling på  
Lokationsnr. 5790001987145

For yderligere information  
besøg Klinisk Farmakologisk Afdelings hjemmeside  
på kfa.auh.dk eller Farmakologi.au.dk

Tilbud til praktiserende læger om  
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