FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA
TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER

KEU
REGION:
Region Midtjylland

DATO:
23.10.2014

LØBENR.: (udfyldes af
regionen)

STAMOPLYSNINGER
PROJEKTANSVARLIG: : arbejdsgruppe under Den regionale Lægemiddelkomité
Arbejdsgruppen består af:
Ledende overlæge Lars Peter Nielsen, Klinisk farmakologisk afdeling
Medicin PKO, praktiserende læge Peter Stokvad
Lægemiddelkonsulent Pia Ehlers
Reservelæge Agnes Ziobrowska Bech, Klinisk Farmakologisk afdeling
AC fuldmægtig Mads Sinding Jørgensen, Psykiatriens kvalitetsafdeling
Overlæge Sune Strazek, Psykiatrisk hospital Risskov
Inger Kristiansen AC fuldmægtig, Nære Sundhedstilbud
Vibeke Madsen, Sekretær
ØVRIGE DELTAGERE (De praktiserende læger):
Kontaktperson: Inger Kristiansen, tlf 78412164, email Inger.kristiansen@stab.rm.dk

PROJEKTBESKRIVELSE
PROJEKTETS TITEL: Kortlægning af borgere i behandling med doser af antipsykotisk
medicin, som afviger fra rekommandationerne.
PROJEKTETS (ANSØGNINGENS) EMNE: Kortlægning af hvorfor patienter ordineres
doser af antipsykotisk medicin ud over de anbefalede niveauer
OPDATERING VEDR. TIDLIGERE AFHOLDT PROJEKT (sæt x):
NYOPRETTET PROJEKT (sæt x):x
FORMÅL: Pilotprojektet skal bl.a. kortlægge om der er sket en reel dosering ud over de
anbefalede niveauer eller om der er tale om genindløsning af bortkommet medicin.
Projektet har herudover til formål at indhente viden om patientens karakteristika, den
praktiserende læges håndtering af patienten og samspillet imellem den praktiserende
læge og speciallæge i psykiatri: Dette med henblik på at kortlægge om der findes en
særlig systematik i data for denne patientkategori og om der kan identificeres en mere
præcis årsag til dosering ud over de rekommanderede niveauer. Det egentlige formål
med projektet er at få større viden og opnå læring. Læringen vil generelt kunne anvendes
i en efterfølgende proces til at forebygge eventuelle patientsikkerhedsmæssige brist.
PROJEKTBESKRIVELSE (kort resumé) – . Der er af Den regionale Lægemiddelkomité
december 2013 besluttet, at der skal iværksættes et pilotprojekt, der skal kortlægge de
nærmere omstændigheder omkring årsagerne til at patienter får doser af antipsykotisk

medicin ud over det rekommanderede. Pilotprojektet tager afsæt i rapporten
”Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin”, der har været forelagt
Regionsrådet. Målgruppen er patienter der får doser ud over de anbefalede
niveauer..Projektet gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse, der er rettet imod
de praktiserende læger, der har patienten tilknyttet sin praksis. Patienten bliver ikke
involveret i projektet.
EVALUERING :Der foretages slutevaluering og forelæggelse for den regionale
lægemiddelkomite 2015. Ligeledes vil resultaterne af undersøgelsen blive søgt publiceret
i dansk eller internationalt peer-reviewed tidsskrift samt præsenteret ved relevante
videnskabelige møder.
START- OG SLUTTIDSPUNKT (evt. forventet):start januar 2015 slut medio 2015

BUDGET
ANSØGT BELØB1: afhænger af antal personer
BEVILLING (indeværende år og evt. efterfølgende år):2015
ANSØGT MIDLER SPONSERET FRA ANDRE SIDER:
BUDGET FORDELT PÅ ÅR: 2015
TOTALBUDGET: 88.572

AFSLUTTENDE RAPPORT/ARTIKEL SENDES TIL DET REGIONALE
SEKRETARIAT:JA
SUPPLERENDE OPLYSNINGER:
BILAGSFORTEGNELSE:
”Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin”, der har været forelagt
Regionsrådet.

Samlet og specificeret projektbeskrivelse:
Formål og indhold:
Området dosering af antipsykotika ud over de anbefalede niveauer er et område hvor der er behov
for at få større viden om de bagvedliggende årsager. Pilotprojektet skal bl.a. kortlægge om der er
sket en reel dosering ud over de anbefalede niveauer eller om der er tale om genindløsning af
bortkommet medicin. Projektet har herudover til formål at indhente viden om patientens
karakteristika, den praktiserende læges håndtering af patienten og samspillet imellem den
praktiserende læge og speciallæge i psykiatri: Dette med henblik på at kortlægge om der findes en
særlig systematik i data for denne patientkategori og om der kan identificeres en mere præcis årsag
til dosering ud over de rekommanderede niveauer. Det egentlige formål med projektet er at få større
viden og opnå læring. Læringen vil generelt kunne anvendes i en efterfølgende proces til at
forebygge eventuelle patientsikkerhedsmæssige brist. Mere konkret tilsendes den praktiserende
læge et spørgeskema hvor der spørges om: i hvilket omfang ligger der en aftale om opfølgning og
monitorering af patientens behandling, hvornår patienten sidst er blevet vurderet af en speciallæge i
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Et udspecificeret budget vedlægges, hvor det er markeret præcist hvilke midler der ansøges om hos KEU.

psykiatri, hvilke præparater patienten får og i hvilke doser, hvilken diagnose patienten har (både
psykiatriske og somatiske) og evt misbrugsproblematik. Til sidst et åbent spørgsmål hvor lægen kan
komme med yderligere kommentarer. Link til spørgeskemaet https://www.surveyxact.dk/answer?key=KEVGDQ5GQQ26. Indtast fiktive oplysninger for at se skemaet

Der medsendes en følgeskrivelse til den praktiserende læge således at lægen er bekendt med
rammerne for projektet, herunder vejledning til spørgeskemaet og orientering om at projektet er
godkendt af KEU mv.
Projektets metode og aktiviteter:
Undersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvor et spørgeskema
sendes til den praktiserende læge. Spørgeskemaet skal besvares af den praktiserende læge og
patienten involveres ikke i undersøgelsen. Spørgeskemaet sendes til de praktiserende læger der har
en patient tilknyttet sin praksis og hvor der er patienter der får doser ud over de rekommanderede
niveauer og/eller 4 samtidige præparater af antipsykotika. Målgruppen identificeres statistisk via
dataudtræk. Kriterierne er de vejledende doser, der fremgår af pro.medicin.dk og/eller at patienten
får 4 eller flere lægemidler (antipsykotika) samtidig. Spørgeskemaet returneres til Klinisk
farmakologisk afdeling, der foretager den efterfølgende bearbejdning af data og afrapportering. Der
er afsendt relevante ansøgninger til Datatilsynet og Sundhedsstyrelsen. Datatilsynet har godkendt
projektet med forbehold for godkendelse i Sundhedsstyrelsen og der forventes svar fra
Sundhedsstyrelsen i starten af det nye år.
Opfølgning og formidling:
Projektet er designet som et forskningsprojekt, hvor resultaterne af undersøgelsen vil blive søgt
publiceret i dansk eller internationalt peer-reviewed tidsskrift samt præsenteret ved relevante
videnskabelige møder.
Ligeledes vil projektets resultater blive forelagt Den regionale Lægemiddelkomité.
Økonomi og budget:
Der vil blive gennemført en test af spørgeskemaet i en konkret praksis inden projektet gennemføres
hvor evt uhensigtsmæssige formuleringer i spørgeskemaet mv kan blive tilrettet inden søsætning.
Her vil bl.a. blive kortlagt det endelige tidsforbrug. Det ansøgte beløb skal derfor betragtes som et
max beløb.
Det forventes at der vil være max 300 patienter i målgruppen Der ansøges om midler svarende til
300. Hvis antallet bliver mindre vil det overskydende ansøgte beløb blive tilbagebetalt.
Undersøgelsen opstartes januar og forventes færdig i løbet af 2015.

Aktivitet
Spørgeskemaundersøgelse

Takster og antal
2 moduler á 147,62
300 spørgeskemaer

Beløb 2015
88.572

