Albertslund Kommune
Sundhed, Pleje & Omsorg

Procedure
Emne: Håndkøbslægemidler & kosttilskud
Målgruppe: /Kompetencekrav
Sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter med Autorisation
ansat i Hjemmeplejen eller Plejeboligområdet.
Der håndterer håndkøbsmedicin og alternativ medicin, er ansvarlig for at indhente viden om
virkning, bivirkning og interaktioner i forhold til borgerens andre præparater, der
dispenseres.
Formål
At sundhedsprofessionelle kender eget ansvar og kompetenceområde i forhold til
håndkøbsmedicin og naturlægemidler, og kan håndtere håndkøbsmedicin, der er
lægeordineret/godkendt
Mål
At borgeren får det håndkøbsmedicin og naturlægemiddel, som er lægeordineret/godkendt.
At tydeliggøre arbejdsgangene ved dispensering.
Anvendte forkortelser & begreber
FMK; Fælles medicinkort.
LMK; Lokal medicinkort
KM; Korrespondance meddelelse
Håndkøbsmedicin; Er lægemidler/medicin der kan købes uden recept fra lægen
Alternativ medicin; Behandlingsformer udført af behandlere, der ikke er autoriserede
sundhedspersoner. Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, men som er
baseret på metoder, der hovedsageligt bruges uden for sundhedsvæsenet
Håndkøbsmedicin og alternativ medicin:
Personale med lægemiddelkompetence giver kun håndkøbsmedicin, der er ordineret
af/godkendt af en læge.
Borgere, der behandler sig selv med håndkøbsmedicin og/eller alternativ medicin, opfordres
til at rådføre sig med egen læge, da det i nogle tilfælde kan medføre interaktion ved indtagelse
af andre lægemidler.
Personalet har, i samråd med medicinansvarlig, mulighed for at afstå fra at give håndkøbs-og
alternativ medicin, men bør i videst muligt omfang medvirke, hvis borgeren har ønske herom,
og det er aftalt med en læge.
Det skal sikres at lægen har sendt KM med information.
Hvis personalet bliver opmærksomme på, at borgeren indtager håndkøbsmedicin eller
naturmedicin, udover det lægen har ordineret, skal lægen orienteres.
Borgeren orienteres herom.
Dispensering af håndkøbslægemidler og kosttilskud.
Der dispenseres efter aktuelle medicinliste i Cura efter proceduren ”Dispensering af medicin”
Egen læge orienteres og skal godkende det skriftligt via KM.
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Herefter ligges det manuelt ind på FMK fanen, der skal skrives i bemærkning – Efter aftale
med egen læge.
Dokumentation
Dokumentationen af en ordination af håndkøbsmedicin og alternativ medicin dokumenteres
i Cura. Er Cura Care Navigationssedler side 65, Overfør fra FMK til Lokalt medicinkort.
Links:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168156 punkt:4.4
Implementering & anvendelse
Driftslederen har det overordnede ansvar for at gældende procedure følges, samt sikre at de
sundhedsfaglige medarbejdere er introduceret til proceduren for…...
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