
Albertslund Kommune  
Sundhed, Pleje & Omsorg 

Procedure 

Emne: Opbevaring af medicin 
Målgruppe: /Kompetencekrav 
Sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter eller Plejehjemsassistenter med Autorisation, 
ansat i Hjemmeplejen eller Plejeboligområdet. 
 

Formål 
At sundhedsprofessionelle kender eget ansvar og kompetenceområde i forhold til 
medicindispensering. 
 

Mål 
At borgeren får sin medicin opbevaret korrekt. 
 

Anvendte forkortelser & begreber 
FMK; Fælles medicinkort. 
LMK; Lokal medicinkort 
 

 

Omfang: 
• Dispenseret, ikke dispenseret medicin, aktuel og ikke-aktuel medicin. 

 

Opbevaring af medicin: 
• Medicinen skal opbevares forsvarligt i skab, aflåst boks eller skuffe og utilgængeligt for 

uvedkommende, efter aftale med borgeren. 
• Ikke aktuel medicin opbevares adskilt fra aktuel medicin i lukket pose, hvor det tydeligt 

fremgår ”Ikke aktuel medicin/ ikke i brug”. 
• Medicin der skal opbevares koldt, opbevares i køleskab. 
• Den enkelte borgers medicin skal opbevares adskilt fra evt. ægtefælle eller andre 

samboende, og fremgå tydeligt hvem der ejer hvilke medicin.  
  

Øjendråber  
Øjendråber opbevares efter anvisning på indlægsseddelen. Anbrudsdato noteres på 
øjendråberne. Øjendråber skal være i medicinboks, hvis de ikke skal ligge på køl.  
 

Injektionsmedicin  
Injektions væsker opbevares efter anvisning på indlægssedlen. Anbrudsdatoen noteres. 
Injektionsvæsker skal være i medicinboks, hvis det ikke skal opbevares på køl.  
 

Flydende oralt medicin  
Flydende oralt medicin opbevares efter anvisning på indlægssedlen. Flydende oralt medicin 
skal være i medicinboks, hvis det ikke skal opbevares på køl.  
 

Suppositorier / vagitorier  
Suppositorier / vagitorier skal opbevares efter anvisning på indlægssedlen. Suppositorier / 
vagitorier skal være i medicinboks, hvis det ikke skal opbevares på køl.  
 

Plaster  
Plastre skal opbevares efter anvisning fra indlægssedlen. Plastre skal være i medicinboks, 
hvis det ikke skal opbevares på køl.  
 



Albertslund Kommune  
Sundhed, Pleje & Omsorg 

Aftaler om særlig medicinopbevaring  
Hvis medicinen ikke kan opbevares i borgerens eget hjem i aflåst medicinboks, 
dokumenteres det i Cura  samt i medicin, stamdata, medicinopbevaring, at medicinen 
opbevares centralt i et aflåst skab i Hjemmeplejen.  
 

Dokumentation:  
Der dokumenteres i `Generelle medicinoplysninger`, hvor i hjemmet medicinen opbevares 
hvorledes medicin opbevares.  
 

Opbevaring af medicin i dispenseringsæsker: 
Dispenseringsæsker opbevares samme sted hver gang efter aftale med borgeren og 
dette gælder også P.N. medicin. 

 

Link:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168156 4.1.1 
 

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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