Albertslund Kommune
Sundhed, Pleje & Omsorg

Procedure
Emne: PN medicinhåndtering
Målgruppe: /Kompetencekrav
Sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter eller Plejehjemsassistenter med Autorisation,
samt efter delegation til Social- sundhedshjælper der er ansat i Hjemmeplejen eller
Plejeboligområdet.
Formål
At sundhedsprofessionelle kender eget ansvar og kompetenceområde i forhold til PN
medicinhåndtering.
Mål
At borgeren får rette medicin efter behov.
Anvendte forkortelser & begreber
PN; Recept- og journaludtryk, der bruges til at angive, at medicinen må tages/gives "efter
behov".
FMK; Fælles medicinkort.
LMK; Lokal medicinkort
Enheder; Tabletter/piller
Håndtering af PN medicin
• PN medicin, doseres af sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. Må udleveres af
social- og sundhedshjælper.
• PN medicin, som administreres af sundhedspersonalet skal lægeordineres – også
håndkøbsmedicin.
• Du skal sikre dig at ordinationen fremgår af FMK, og er på LMK.
• Det skal tydeligt fremgå, hvor stor dosis der må gives, hvor hyppigt det må gives og
hvad behandlingsindikationen er.
• Du skal dispensere medicin op i medicinæsker mærket ”PN. medicin”. Desuden skal
der anføres, dato for ophældning og udløb, præparatnavn, styrke og dosis.
•
•
•
•
•

I øvrigt følges procedure for medicinhåndtering.
Hvis medicinen ikke er doseret, så er fremgangsmåden som beskrevet i procedure for
medicingivning/dosering
Medicinen gives til borger; det skal inden sikres at det er rette borgere se evt.
proceduren `Medicin administration`
Dokumentation skal fremgå under ”tilføj givning” under PN medicin.
Denne procedure er en del af mappen ”Medicinhåndtering”

Dosering:
Det anbefales ikke, at pn medicin ophældes i separate bæger eller æsker.
Såfremt dette gøres, skal der foreligge en faglig begrundelse i ”Generelle
medicinoplysninger” Af emballagen skal det tydeligt fremgå, hvilke præparater, der er
doseret, præparatets styrke, præparatets udløbsdato, og interval på pn dosis.
Desuden skal borgers navn og CPR tydeligt fremgå af emballagen.
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Dokumentation:
Ved PN-medicin skal præparatet være oprettet på LMK. Ordinationen skal tydeligt
fremgå, og der skal være beskrevet i hvilke situationer medicinen må gives.
Når PN-medicinen gives, skal det fremgå under PN fanebladet i medicinlisten, hvilke
symptomer, der observeres, når medicinen gives. Under evaluering skrives hvilken
virkning medicinen har haft.
I Cura Care Navigationssedler side 53

Links:
https://www.varportal.dk/portal/content/8802/13
Implementering & anvendelse
Driftslederen har det overordnede ansvar for at gældende procedure følges, samt sikre at de
sundhedsfaglige medarbejdere er introduceret til proceduren.
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