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Procedure  
 

 
 

Emne: Dosisdispenseret medicin fra apoteket. 
 

 

Henvender sig til: 
Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. 
 

Formål: 
At sikre den leverede dosisdispenserede medicin håndteres korrekt. 
 

Hvem må udfør bestillingerne: 
Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. 
 
Dosisdispenseret medicin er medicin som er pakket maskinelt på apoteket. 
Medicinen er pakket i engangsposer og de leveres i de rigtige doser til beboeren. 
 
Dosispakkerne er forsynet med : 

• Navn og cpr.nr. 

• Dato for anvendelse. 

• Ordinations tidspunkt. 

• Hvilken medicin dosispakken indeholder. 
 
Medicinen leveres automatisk fra apoteket hver 14 dag. 
 
Der må ikke tages medicin op af dosispakkerne, ved f.eks. ordinationsændringer. 
 

Ansvar: 
Det er den ordinerende læges ansvar at vurdere, om der er indikation for dosisdispenseret 
medicin og om medicinen kan dosispakkes. 
Beboerens medicinering skal være stabil over en 3 måneders periode for at beboeren kan 
komme i betragtning til dosisdispensering af medicin. 
 
Du skal notere i Dokumentationssystemet (under medicinnotat) om lægen har vurderet og 
taget stilling til dosisdispenseret medicin. 
 

Håndtering af dosisdispenseret medicin: 
- Tryk på ”Der er dosisdispenseret medicin”. 
- Tryk på blyanten for at vælge effektuering og periode på alle præparaterne. Hvis ikke 

der vælges effektuering og periode kan CURA ikke vise hvor mange tabletter der er i 
dosisposen på administrationsoversigten. 

- Der skal vælges en periode til receptens udløb. 
- Gem og antal tabletter, der er dosisdispenseret, vil fremgå under kortet ”Fast 

administration”. 
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Ændringer i eksisterende ordinationer: 
Du skal ved ændringer i eksisterende ordinationer, gøre lægen opmærksom på at beboeren 
får dosisdispenseret medicin. 
Der kan gå op til 14 dage inden den ændrede medicin er korrekt i dosispakkerne, derfor skal 
du få lægen til at vurdere om ændringerne kan vente eller skal ske nu. 
Hvis ændringerne skal ske nu skal, skal du få lægen til at sende beboerens medicin ud, så 
der kan blive dispenseret i doseringsæsker. 
 
 
 
 

Nye ordinationer: 
Ved ordination af ny medicin, skal du informere lægen om, at beboeren får dosis dispenseret 
medicin. 
Du skal bede om, at få medicinen ud, og dispensere det nye præparat i doseringsæsker. (se 
procedure ”Medicindispensering”. 
Hvis beboeren f.eks. skal opstarte i antibiotisk behandling, skal det dispenseres i 
doseringsæsker. 
På Lokalt medicinkort skal der under fanen ”Dosis dispenseret” vælges dosis dispenseret, på 
alle de præparater der er dosis dispenseret. 
 

Opbevaring af modtaget dosisdispenseret medicin: 
Du skal sørge for at medicinen opbevares i aflåst skab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne procedure er en del af mappen ”Medicinhåndtering”. 
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