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Instruks 
 

 
 

Emne: Dokumentation af Risikosituationslægemidler 

 

 
Henvender sig til: 
Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat i Plejeboligområdet. 
 
Ansvar: 
Det er afdelingsledelsens ansvar, at alle Sundhedsprofessionelle og disses medhjælpere, der 
dispenserer og administrerer medicin har rette kompetencer. 
 
Formål: 
At Sundhedsprofessionelle kender eget ansvar og kompetenceområde i forhold til hvordan  
dispensering og administration af risikosituationslægemidler dokumenteres. 
 
Mål: 
At det Sundhedsprofessionelle personale handler korrekt efter proceduren samt de tilhørende 
nationale retningslinjer og anbefalinger. 
 
At der dokumenteres, så ordinationer og aftaler indgået med behandlingsansvarlige læge er 
klare, entydige og sammenhængende. 
 
At den risikosituationslægemidler dispenseres eller administreres korrekt. 
 
Forklaring: 
Nogle lægemidler er sværere at håndtere korrekt end andre. Derfor kræver de særlig 
opmærksomhed far sundhedspersonalet. Analyser af hændelser fra Dansk 
Patientsikkerhedsdata (DPSD) viser, at det ud over lægemidlet selv ofte er de situationer, 
lægemidlerne bliver bragt i, der fører til fejl – deraf navnet risikolægemidler. 
 

- Antidiabetika (medicin mod diabetes) 
- Antikoagulantia (blodfortyndende medicin) 
- Lavdosis methotrexat (middel mod kræft, gigt og psoriasis) 
- Kalium (kaliumklorid, kaliumphoshat)  
- Opioider (stærk smertestillende medicin)  
- Gentamicin (antibitika) 
- Digoxin (mod forstyrrelser i hjerterytmen) 

 
Når du skal dokumentere, skal du: 

• Sikre dig, det er rette borger der dokumenteres på i den elektroniske omsorgsjournal. 

• Sikre, at ordinationen er korrekt. Ved fejl eller tvivlsspørgsmål kontaktes 
behandlingsansvarlig læge. 

• Sikre at det tydeligt fremgår hvilket tidspunkt der er for givning af præparatet. 
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Al medicinsk skal fremgå i Helbredstilstande.  
Får beboer hjælp til medicinhåndtering, skal helbredstilstanden være aktiv. 
Varetager beboeren selv alle dele af medicinhåndteringen, skal helbredstilstanden 
være potentiel. 
Indholdet i forhold til ordinationer og aftaler med behandlingsansvarlig læge er 
beskrevet i ”vejledning i udarbejdelse af Helbredstilstande”. Disse information skal 
fremgå uanset om helbredstilstanden er aktiv eller potentiel. 
  
 

Antidiabetika (medicin mod diabetes) 

• Skal beskrives under helbredstilstanden: ERNÆRING -> Problemer med fødeindtag 

• Plan for behandling efter aftale med behandlingsansvarlig læge beskrives som angivet i 

”Vejledning for udarbejdelse af helbredstilstande” 

Antikoagulantia (Blodfortyndende medicin) 

• Skal beskrives under helbredstilstanden: RESPIRATION OG CIRKULATION -> 

Cirkulationsproblemer 

• Plan for behandling efter aftale med behandlingsansvarlig læge beskrives som angivet i 

”Vejledning for udarbejdelse af helbredstilstande” 

Lavdosis methotrexat (middel mod kræft, gigt og psoriasis) 

• Skal beskrives under helbredstilstanden: BEVÆGEAPPARAT 

• Plan for behandling efter aftale med behandlingsansvarlig læge beskrives som angivet i 

”Vejledning for udarbejdelse af helbredstilstande” 

Kalium (kaliumklorid, kaliumphoshat) 
• Skal beskrives under helbredstilstanden: RESPIRATION OG CIRKULATION -> 

Cirkulationsproblemer 

• Plan for behandling efter aftale med behandlingsansvarlig læge beskrives som angivet i 

”Vejledning for udarbejdelse af helbredstilstande” 

Opioider (stærk smertestillende medicin) 
• Skal beskrives under helbredstilstanden: SMERTER OG SANSEINDTRYK 

- Hvis beboeren er i fast, daglig behandling med opioider (herunder under også ved 

brug af såkaldte smerteplastre) skal det dokumenteres under Kroniske smerter 

- Hvis det er kortvarig, midlertidig smertebehandling med opioider i forbindelse med en 

f.eks. skade skal det dokumenteres under Akutte smerter 

- Hvis beboeren får PN opioidbehandling skal det dokumenteres under Periodevise 

smerter 

• Plan for behandling efter aftale med behandlingsansvarlig læge beskrives som angivet i 

”Vejledning for udarbejdelse af helbredstilstande” 

Gentamicin (antibitika) 
• Skal beskrives under helbredstilstanden: Skal beskrives under helbredstilstanden: 

RESPIRATION OG CIRKULATION -> Cirkulationsproblemer 

• Plan for behandling efter aftale med behandlingsansvarlig læge beskrives som angivet i 

”Vejledning for udarbejdelse af helbredstilstande” 
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Digoxin (mod forstyrrelser i hjerterytmen) 
• Skal beskrives under helbredstilstanden: RESPIRATION OG CIRKULATION -> 

Cirkulationsproblemer 

• Plan for behandling efter aftale med behandlingsansvarlig læge beskrives som angivet i 

”Vejledning for udarbejdelse af helbredstilstande” 

 
 

Observation: 
Der laves observation ved behov og ved dokumentation af opfølgninger med 
behandlingsansvarlig læge, hvor helbredstilstanden ikke ændres.  
Observationer tilknyttes Helbredstilstanden, Trinvis, hvilket gør at der kan skrives løbende i 
den. 
 
 
Kilder: 
Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler: 
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168156 
 
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/laering/risikosituationslaegemidler/ 
 
https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/risikosituationslaegemidler/~/media/1E6429B891894
3BB8CF2E3AC4BB84B24  
 
https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/vejledning/haandtering-af-medicin/korrekt-
haandtering-af-medicin-uden-for-sygehusene/risikosituationslaegemidler-og-risikosituationer/  
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BILAG: https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-

myndigheder/laering/risikosituationslaegemidler/laeringsmateriale/~/media/D7EE79FD44CF4A82834BB

1BA6848E459.ashx  
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Albertslund Kommune 
Plejeboligområdet 

BILAG: https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-

myndigheder/laering/risikosituationslaegemidler/laeringsmateriale/~/media/1B474B8504A947FAA9B64

164F57976C6.ashx  

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/laering/risikosituationslaegemidler/laeringsmateriale/~/media/1B474B8504A947FAA9B64164F57976C6.ashx
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/laering/risikosituationslaegemidler/laeringsmateriale/~/media/1B474B8504A947FAA9B64164F57976C6.ashx
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/laering/risikosituationslaegemidler/laeringsmateriale/~/media/1B474B8504A947FAA9B64164F57976C6.ashx

