Albertslund Kommune
Sundhed, Pleje & Omsorg

Dosisdispenseret medicin fra apoteket
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
dosisdispensering.
Mål
At sikre at borger der får dosisdispenseret medicin håndteres korrekt.
At der er opmærksomhed på anden medicin, ex. sidedosering.
Anvendte forkortelser & begreber
FMK; Fælles medicinkort.
LMK; Lokal medicinkort
Enheder; Tabletter/piller
Devices; Tablet
Dosisdisponeret medicin; Medicin som er pakket maskinelt på apoteket.
Medicinen er pakket i engangsposer og leveres i de rigtige doser til borgeren.
Sidedosering; Medicin der doseres i medicinæsker.
Emne
Når du skal tjekke dosispakker
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, som udgangspunkt til Borgerens
eget hjem.
Dosispakkerne må ikke brydes, for at 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.
Dosisdispenseret medicin
Den ansvarlige Sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter eller Plejehjemsassistenter
med Autorisation, ansat i Hjemmeplejen eller Plejeboligområdet.
Kontrollere ved ny periode første & sidste dags poser, at de stemmer overens med det
medicinskema der er i Cura/apotekets medicinkort.
Dette sker hver 14. dag, hvis hjemmeplejen hjælper borger med medicin.
Er Hjemmeplejen ikke ind over, varetages opgaven og ansvaret af egen læge.
Ændringer i eksisterende ordinationer
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Du har pligt til ved ændringer i eksisterende ordinationer, at gøre lægen opmærksom på
dette.
Der kan gå op til 14 dage inden den ændrede medicin er korrekt i dosispakkerne, derfor
skal lægen vurdere om ændringen kan vente eller skal ske nu.
Hvis ændringen skal ske nu, skal lægen ordinere alt borgerens medicin, så der kan blive
sidedispenseret i dispenseringsæsker.
Nye ordinationer
Ved ordination af ny medicin, skal du informere lægen om, at borgeren får dosisdispenseret
medicin.
Du skal bede om, at få medicinen ud til borgeren, og dispensere det nye præparat i
dispenseringsæsker (se ”Procedure Medicindispensering”)
Hvis borgeren f.eks. skal opstarte i antibiotisk behandling, skal det doseres i
dispenseringsæsker, - side doseres.
Ved medicinadministration skal Apotekets doseringskort anvendes.
Dokumentation
De aftaler der er indgået med borgeren om placering af medicinen i hjemmet/boligen
dokumenteres i medicinmodulet i kortet `Generelle medicinoplysninger` i feltet
bemærkninger vedrørende administration.
Andre bemærkninger vedrørende medicinhåndtering kan dokumenteres samme sted.
Links:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=9526
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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