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1. Formål 

Formålet med dokumentet er, at sikre at den enkelte borger modtager den korrekte medicin 

på det korrekte tidspunkt i den korrekte dispenseringsform og korrekt dosis. 

Yderligere er formålet at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til at håndtere 

medicin. 

 

2. Anvendelsesområde 

Borgere tilknyttet de regionale sociale botilbud i Region Sjælland. 

 

 

3. Fremgangsmåde 

Det retningsgivende dokument dækker de to overordnede temaer:  

3.1. Sikker og korrekt medicinhåndtering 

3.2. Medarbejdernes faglige kompetencer i relation til medicinhåndtering 

 

3.1 Sikker og korrekt medicinhåndtering 

Dette afsnit indeholder følgende:  

3.1.1. Ordination af medicin  

3.1.2. Overførsel og godkendelse af ordinationer fra FMK til Sensum One 

3.1.3. Fornyelse af recepter og bestilling af medicin på FMK 

3.1.4. Kontrol af modtaget medicin 

3.1.5. Opbevaring af medicin 

3.1.6. Medicindispensering 

3.1.7. Medicinadministration 

3.1.8. Bortskaffelse af medicin 

3.1.9. Dokumentation af medicinhåndtering 

3.1.10. Årlig medicingennemgang 
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3.1.1. Ordination af medicin 

Ordination af medicin må kun foretages af en læge og skal altid være ordineret til en 

konkret borger. Herunder håndkøbsmedicin, kosttilskud og naturlægemidler (herunder 

antroposofisk og homøopatisk medicin). 

Alle ordinationer oprettes af den ordinerende læge i FMK, der således er ansvarlig for at 

sikre at der ikke er risiko for inter- og kontraindikationer med anden medicin. Hvis lægen 

ikke kan ordinere ikke-receptpligtig medicin (f.eks. naturlægemidler), skal lægen 

informeres, og dette dokumenteres skriftligt ved hjælp af Medcom1. Ordinationen oprettes 

manuelt i medicinmodulet af en medicinansvarlig, hvor navn på tilbud udfyldes ved feltet 

”Ordineret af”. 

 

En medicinordination og dermed den enkelte borgers medicinskema skal indeholde: 

● Dato for ordination – dag, måned og år 

● Den ordinerende læges navn eller navn på sygehus/afdeling 

● Den enkelte borgers navn og CPR-nummer 

● Behandlingsindikation, dvs. hvorfor borgeren skal have medicinen og hvilken 

observation, der skal foretages.  

● Præparatets navn – handelsnavn og generisk navn 

● Præparatets dispenseringsform – f.eks. tabletter, mikstur eller plaster 

● Præparatets styrke – f.eks. hvor mange mg/hvilken styrke, der er i hver tablet 

● Dosis - enkelt dosis og/eller døgndosis 

● Dosis for p.n. medicin - enkelt dosis, maksimal døgndosis og minimumsinterval 

● Tidspunkt på døgnet for medicinindtagelse 

● Om medicinen er dosisdispenseret, hvor dette er relevant 

● Helt, delvis eller ikke selvadministrerende, hvor dette er relevant 

● Dato for seponering, hvis der er fastsat en dato 

● Hvis lægen har anført, at medicinen gives efter skriftlig aftale, skal den skriftlige 

aftale fremgå 

 

Mundtlig og/eller akutte medicinordinationer 

Mundtlig ordination skal kun iværksættes i de tilfælde, hvor det ikke er muligt for lægen, 

med det samme, at ordinere i FMK, og dersom behandlingen er akut. Mundtlig ordination 

må kun modtages og dokumenteres af en medarbejder med basiskusus i medicinhåndtering 

eller en medicinansvarlig medarbejder.  

Ved mundtlig ordination husk følgende: 

● Anvend ovenstående tjekliste til medicinordination, ved, fra mappen ”Medicin”, at 

oprette dokumentskabelonen ”Tjekliste medicinordination”.  

                                           
1 Medcom implementeres i løbet af efterår/vinter 2021 efter pilottest. Indtil det er implementeret 

anvendes mail, der journaliseres i borgerens journal. 
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● At læse ordinationen højt for lægen for at sikre korrekt overlevering, anvend ISBAR - 

tjekliste for sikker kommunikation. 

● At dokumentere i dagbogsnotat af typen ”Medicinordination der ikke fremgår af 

borgers Medicinkort”. Påfør her hvilken medicin der er tale om, dosis, hvornår 

behandlingen er startet, tidspunkt for administration samt ordinerende læges navn.  

● Administration af medicin, der endnu ikke fremgår af medicinkortet, dokumenteres i 

dagbogsnotat via sundhedsmodulet under relevant problemområde. 

 

Når lægen har dokumenteret ordinationen i FMK synkroniseres ordinationen med Sensum 

One.  

3.1.2. Overførsel og godkendelse af ordinationer fra FMK til Sensum One 

Den medicinansvarlig skal daglig logge på FMK via medicinmodulet i Sensum One for at 

tjekke om der er sket ændringer i FMK. 

Ved rødt ikon ved FMK-status på dashboardet for borgerliste er der er lavet ændringer i 

FMK, og den medicinansvarlige skal synkronisere (effektuere) i Sensum One. Derefter skal 

synkroniseringen godkendes af en anden medicinansvarlig medarbejder, således at 

ordinationerne har været kontrolleret af to medarbejdere. Den medicinansvarlige skal sikre 

sig at ordinationerne lever op til punkterne i den grå faktaboks, samt at disse virker 

fornuftige.  

Den medicinansvarlige skal ligeledes sikre sig, at administrationsdatoen er korrekt, når 

apoteket udleverer medicin, kan det være med et andet handelsnavn end det der blev 

ordineret eller udleveret sidst. Hvis det pågældende præparat ikke tages i brug med det 

samme, skal man være opmærksom på administrationsdatoen måske skal ændres. Dette 

gør sig også gældende ved dosispakket medicin, som ofte kommer nogle dage, før det 

bliver taget i brug.  

Ved særlige forhold i forbindelse med administrering af et præparat skal den 

medicinansvarlige udfylde feltet ”individuel medicininstruktion”, som fremgår af 

medicinkortet. 

Gul hånd i medicinkortet i Sensum One indikerer at apoteket har udleveret et præparat, og 

den medicinansvarlige skal synkronisere ordinationen. Derefter skal en anden 

medicinansvarlig godkende synkroniseringen. Dette for at sikre at ordinationen og 

udleveringen er korrekt. 

Grøn hånd i medicinkortet i Sensum One indikerer at apoteket har udleveret 

dosisdispenseret medicin, og kræver ikke en handling fra den medicinansvarlige. 

Når en borger er på orlov fra hospitalsindlæggelse, og derfor opholder sig på tilbuddet, 

ajourføres FMK ikke af hospitalet, hvorfor medicinlisten ikke kan synkroniseres til Sensum 

One. I sådanne tilfælde oprettes medicinen manuelt i medicinmodulet af den 

medicinansvarlige, med udgangspunkt i medgivet medicinliste fra hospitalet. 
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Hvis der er sket ændringer i borgerens medicin som skal formidles til personalegruppen – 

ud over at det fremgår af borgerens medicinkort - dokumentere i dagbogsnotat af typen 

”Medicinændring” 

 

3.1.3. Fornyelse af recepter og bestilling af medicin via FMK 

Den medicinansvarlige er ansvarlig for at bestille medicin rettidigt. Hvis ikke der allerede 

ligger en recept hos borgeren, skal der i Medicinmodulet anmodes om en recept på de 

pågældende præparater man ønsker. I skabelonen i Sensum One skal der udfyldes 

ordinerende læge, apotek og leveringstype, før der tilføjes til indkøbskurven. Herefter åbnes 

indkøbskurven fra FMK oversigten, hvor de nyoprettede ordre er synlige. Tryk herefter på 

send ordre.  

3.1.4. Kontrol af modtaget medicin 

Ved modtagelse af medicin kontrolleres det af den medicinansvarlige at denne er i 

overensstemmelse med ordinationerne, herunder handelsnavn, indholdsstof, styrke og 

lægemidlets form. Det kontrolleres ligeledes at ordination på label er i overensstemmelse 

med ordination i FMK. Ved uoverensstemmelse må det pågældende lægemiddel ikke tages i 

brug, og apotek og læge skal kontaktes. 

Den medarbejder der har ansvaret for at modtage medicinen, skal sikre at lægemidlet 

afhentes fra apoteket/udbringes til tilbuddet, så behandlingen kan påbegyndes rettidigt i 

henhold til ordinationen. 

Ved modtagelse af dosisruller fra apotek skal alle ruller/dage kontrolleres inden anvendelse. 

Kontrol af medtagede dosisruller skal dokumenteres i et dagbogsnotat under dagbogstypen 

Medicindispensering kontrolleret.  

 

3.1.5. Opbevaring af medicin 

Alle borgeres medicin skal: 

● Opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.  

● Opbevares rent og tørt, under korrekte forhold (temperatur, lys/mørke mv). 

● Opbevares tydeligt adskilt fra øvrige borgeres medicin. 

 

Desuden skal: 

 

 Al aktuelt ordineret medicin for en borger skal til hver en tid forefindes i den enkelte 

borgers medicinbeholdning. 

● Fast medicin, p.n. medicin og ikke aktuel medicin skal opbevares tydeligt adskilt fra 

hinanden. 

● Anbrudsdato og udløbsdato skal markeres, der hvor holdbarheden af lægemidlet 

reduceres ved anbrud (f.eks. øjendråber, opløsninger). Læs indlægsseddel. 

● Der må ikke forefindes medicin til fælles brug. 

● Restmedicin fra en borger må ikke anvendes af andre, og der må ikke lånes medicin 

af andre borgere. 

● Al medicin være gyldig– udløbet medicin bortskaffes via apotek (se afsnit 3.1.10). 
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● Der noteres i medicinkortet i Sensum One hvor borgerens medicin opbevares. 

 

3.1.6. Medicindispensering 

Medicindispensering vedrører de arbejdsgange, hvor medarbejdere optæller eller forbereder 

medicin med udgangspunkt i borgerens medicinkort i Sensum One. 

Nedenstående forhold skal efterleves: 

● Borgerens navn og cpr-nr. skal fremgå af hver enkelt doseringsæske. 

● Dato, ugedag eller ugenummer skal fremgå af hver doseringsæske. 

● Hvis der dispenseres i doseringsæsker til flere uger, skal æskerne mærkes med 

tydelige ugenumre eller datoer, og den aktuelle pakke med doseringsæske lægges 

separat og adskilt fra efterfølgende doseringsæsker. 

● Etiketten på hvert lægemiddel kontrolleres inden dispensering: Navn, cpr-nr., 

præparat, styrke og holdbarhedsdato i forhold til den enkelte borgers medicinkort i 

Sensum One. 

● Ved ændret ordination skal der printes opdaterede medicinskemaer og eventuelle 

etiketter. 

● Ved dosisdispensering fra apoteket skal der være korrekt navn, cpr-nr. og uge nr. 

eller dato på dosisposerne. 

● Ved ny ordination eller dosisændring skal der foretages ny medicindispensering i 

dosisæskerne. Dosisdispenseret medicin fra apoteket, skal sidedispenseres i æsker 

mærket efter ovenstående krav. 

● Såfremt det er nødvendigt at forud dispensere p.n. medicin skal æsker med 

dispenseret p.n. medicin være mærket med borgerens navn og cpr-nr., medicinens 

navn, styrke, dosis, tidsinterval, batch-nummer samt udløbsdato. Der må kun 

dispenseres pn til ét døgn ad gangen. Der må kun doseres til én udlevering i en 

æske. Såfremt der er behov for flere udleveringer, kan der dispenseres i flere æsker.  

 

Når den medicinansvarlige skal dispensere skal følgende forhold efterleves:  

 

● Afsættes tilstrækkelig tid til dispensering. 

● Hænder vaskes og afsprittes før og efter dispensering. 

● Doseringsæsker skal være rene og tørre før ny medicindispensering. 

● Der dispenseres kun et lægemiddel ad gangen. 

● Lægemidlerne må ikke direkte berøres under dispenseringen. Der kan anvendes 

engangshandsker, pincet, ske mv. 

● Der skal anvendes lægemidler i den ordinerede styrke. Halvering af tabletter v. 

delekærv kan anvendes, hvis dette er direkte ordineret, eller hvis det er af 

pædagogiske årsager.  

● Antallet af dispenserede tabletter skal stemme overens med antallet i borgerens 

dispenseringsoversigt i Sensum One og etiketten på doseringsæsken eller dosisposen 

fra apoteket. 

● Optælling af dispenseret medicin må ikke afbrydes. Hvis dette alligevel sker, skal der 

vurderes om optællingen skal begynde forfra. 

● Tabt medicin/medicin der er opmålt forkert kasseres med det samme efter gældende 

krav om bortskaffelse af medicin.  

● Medicindispensering, der foretages på tilbuddet/institutionen, dokumenteres 

elektronisk i Sensum One, ved hjælp af dispenseringsoversigten.   
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● Medicindispensering skal foregå et uforstyrret sted og med adgang til borgerens 

medicinliste i Sensum One – så vidt muligt i et aflukket rum med adgang til 

computer og Sensum One.  

● Ved sidedispenseringer skal dette oplyses i Sensum One under medicinkort. 

Ved fejl i dispenseringsprocessen med læringspotentiale skal der indrapporteres en utilsigtet 

hændelse. 

Når forældre dispenserer medicin skal tilbuddet sikre samtykke til at tilgå borgerens FMK.  

Medbragt dispenseret medicin skal være dispenseret i medicinæsker, der opfylder 

ovenstående retningslinjer for dispenseret medicin.  

 

3.1.7. Medicinadministration 

Medicinadministration omfatter udlevering af medicin til borgeren, hjælp til indtagelse af 

medicin og observation af borgeren, samt eventuelt støtte til borgerens delvise 

selvadministration af egen medicin.  

Sikker og korrekt medicinadministration viser sig ved, at borgeren modtager den rette 

medicin, i rette dosis på rette tidspunkt og på rette måde. 

Hvis medarbejderen er i tvivl om, hvorvidt borgerens medicin er korrekt, skal 

medarbejderen indstille administrationen og søge vejledning. 

Den medarbejder der administrerer medicin til en borger, er ansvarlig for at: 

● Doseringsæske, -beholder eller -pose er mærket med den pågældende borgers fulde 

navn og cpr-nr., uge nr. eller dato. 

● Medicinen, der udleveres, er i overensstemmelse med medicinkort i Sensum One 

(antal og ml). 

● Medicinen udleveres til den rette borger og indtages under opsyn. 

● Medicinen gives på det korrekte tidspunkt og administrationsmåde. 

● Kontakte den ordinerende læge eller vagtlægen hvis medicinen ikke indtages, og der 

ikke i forvejen er lavet en aftale om, hvordan man forholder sig. 

● Kontakte den ordinerende læge eller vagtlægen hvis der administreres forkert 

medicin. 

● Virkning og bivirkning af medicin observeres og dokumenteres i Sensum One i 

sundhedsmodulet under relevant problemområde, hvis der er behov for det. 

● Medicinadministrationen dokumenteres umiddelbart i Sensum One. 

● Der er udført korrekt håndhygiejne. 

● Der indrapporteres en utilsigtet hændelse ved fejl eller ved fravalg af medicin. 

Hvis borgeren ikke vil indtage sin medicin, og det er nødvendigt at formidle det til 

personalegruppen, ud over at beskrive det i medicinloggen, dokumenteres i dagbogsnotat af 

typen ” Ikke taget sin medicin” 
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Såfremt tilbuddet/institutionen finder det nødvendigt, kan ordinerende læge og/eller 

forældre / værge anmodes om at anskaffe en supplerende skriftlig instruktion, førend 

tilbuddet påtager sig ansvaret for at administrere medicin til borgeren. 

 

Medicinadministration ved mundtlige medicinordinationer: 

Såfremt en ordination ikke kan oprettes i FMK og synkroniseres i Sensum Ones medicinkort, 

dokumenteres administration af medicin i dagbogsnotat via sundhedsmodulet under 

relevant problemområde (eventuelt se 3.1.1.) 

Selvadministration af medicin: 

Selvadministration af medicin kan opdeles i to kategorier: 

● Fuld selvadministration, hvor borgeren selv administrerer sin egen medicin.  

● Delvis selvadministration, hvor borgeren administrerer medicin, der er dispenseret 

fra tilbuddet/ institutionen eller apoteket til en kortere eller længere periode. 

Selvadministration iværksættes kun på baggrund af en lægeligfaglig vurdering og i 

samarbejde med tilbuddet, borgeren og evt. forældre eller værge hvor borgeren er frataget 

den retslige handleevne.  

Ved lægens godkendelse skal tilbuddet/institutionen have skriftlig dokumentation herfor fra 

lægen ved hjælp af Medcom2.  

Ved selvadministration har tilbuddet ikke ansvar for, at borgeren indtager medicinen. Får 

tilbuddet kendskab til, at borgeren ikke indtager den ordinerede medicin som foreskrevet, 

skal lægen efter samtykke med borgeren orienteres. Observationen skal dokumenteres i 

sundhedsmodulet under relevant problemområde. 

P.n. medicin 

Al p.n. medicin skal fremgå af medicinkortet. 

Den medarbejder der administrer p.n. medicin, har ansvaret for, at lægens ordination 

overholdes. Der skal foreligge en klar beskrivelse af tidsinterval for administration af p.n. 

medicin, hvilken indikation der skal være opfyldt ved administration, samt hvilken 

observation, der skal foretages. 

Når p.n. medicin administreres, skal følgende dokumenteres ved hjælp af medicinkortet 

Sensum One: 

● Hvilket lægemiddel der er givet. 

● Hvilken dosis der er givet. 

● Hvornår medicinen er givet (tidspunktet på døgnet). 

● Hvorfor medicinen er givet (indikation). 

● Effektevaluering på baggrund af administreret p.n medicin med tidsangivelse af 

observationen. 

 

                                           
2 Medcom implementeres i løbet af efterår/vinter 2021 efter pilottest. Indtil det er implementeret 

anvendes mail, der journaliseres i borgerens journal. 
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Ved ordineret behandling med injektioner (ikke insulin-behandling) skal der kunne 

iværksættes akut behandling med adrenalin i tilfælde af anafylaktisk chok. Der skal 

foreligge en behandlingsplan for de borgere, hvor dette er relevant. 

 

3.1.8. Bortskaffelse af medicin 

Udløbet medicin og restmedicin skal afleveres til apoteket. Den medicinansvarlige er er 

ansvarlig for dette. 

I tilfælde af dødsfald, vil borgerens medicinbeholdning være en del af boet og må ikke 

bortskaffes. 

 

3.1.9. Dokumentation af medicinhåndtering  

Dokumentation vedr. Ordination, dispensering og administration skal dokumenteres i 

medicinmodulet.  

 

Hvis der er behov for at dokumentere på virkning og/eller bivirkning af medicin 

dokumenteres det i Sensum One i sundhedsmodulet under relevant problemområde. 

Effektevaluering af p.n. medicin dokumenteres ved at anvende Sensum Ones redskab til 

effektevaluering.  

Dokumentationen skal foregå straks efter medicinadministrationen. Såfremt 

dokumentationen ikke sker straks noteres i bemærkningsfeltet ”medicin givet rettidig”.   

I tilfælde af nedbrud af Sensum One, benyttes printede opdaterede medicinskemaer, til at 

dokumentere medicinadministration. 

 

3.1.10. Årlig medicingennemgang 

Minimum en gang årligt skal der i samarbejde mellem den medicinansvarlige og 

praktiserende læge/speciallæge være gennemgang af den enkelte borgers samlede 

medicinstatus. Gennemgangen dokumenteres i Sensum One under Medicin og Årlig status. 

Eventuelle ændringer dokumenteres, af lægen, i FMK, som derefter synkroniseres med 

medicinkortet i Sensum One. Såfremt lægen ikke ønsker at medvirke til en sådan 

gennemgang, noteres dette i dagbogsnotatet ”Årlig status”. Såfremt en læge/speciallæge 

ikke medvirker til årlig medicingennemgang anses det for at være en utilsigtet hændelse i 

forbindelse med en patientovergang, og det skal rapporteres. 

 

3.2 Medarbejdernes faglige kompetencer i forbindelse med medicinhåndtering 

Minimumskrav til koordinerende medicinansvarliges faglige kompetencer på tilbuddet: 

● Har relevant uddannelsesmæssig baggrund hvori medicinkompetencer indgår eller 

har gennemført Region Sjællands Sundhedskursus 1 (tidligere basis) samt 

Sundhedskursus 2 (tidligere kursus for medicinansvarlige). 
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● Kender Den danske Kvalitetsmodels standard for medicinhåndtering og det regionale 

retningsgivende dokument for medicinhåndtering i Region Sjælland. 

● Kender og kan anvende Sensum Ones medicinmodul korrekt. 

 

 

 

Minimumskrav til medicinansvarlige medarbejderes faglige kompetencer på tilbuddet: 

● Har relevant uddannelsesmæssig baggrund hvori medicinkompetencer indgår eller 

har gennemført Region Sjællands Sundhedskursus 1 (tidligere basis) samt 

Sundhedskursus 2 (tidligere kursus for medicinansvarlige). 

● Kender Den Danske Kvalitetsmodels standard for medicinhåndtering og det regionale 

retningsgivende dokument for medicinhåndtering i Region Sjælland  

● Kender den individuelle borgers medicin og denne medicins virkning/bivirkning eller 

ved, hvordan man indhenter den fornødne viden. 

● Kender og kan anvende Sensum Ones medicinmodul korrekt. 

 

Minimumskrav til basis-medarbejderes/vikarers/studerende/elevers faglige kompetencer: 

● Har gennemført Region Sjællands Sundhedskursus 1 (tidlige basis) eller andet 

tilsvarende kursus 

● Kender Den Danske Kvalitetsmodels standard for medicinhåndtering og det regionale 

retningsgivende dokument for medicinhåndtering i Region Sjælland 

● Kender Sensums medicinmodul og kan dokumentere medicinadministration korrekt. 

 

4. Ansvarsforhold 

Medicinhåndtering på et regionalt tilbud foregår via delegation fra ordinerende læge, og 

medarbejderne er derfor at betragte som lægens medhjælper. 

For alle faggrupper er gældende, at de ved delegation af en betroet opgave til anden 

medarbejder skal sikre sig, at denne må påtage sig den delegerede opgave. 

Det er den enkelte medarbejders ansvar at frasige sig de opgaver i forbindelse med 

medicinhåndtering, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at varetage dette på forsvarlig 

vis.  

 

Region Sjællands ansvar: 

Region Sjælland er ansvarlig for at:  
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● Udbyde det antal Sundhedskursus 1 (tidligere basis) og Sundhedskursus 2 (tidligere 

kursus for medicinansvarlige), der er nødvendige for at kvalificere samtlige tilbud i 

deres medicinhåndtering samt bistå ved tvivlsspørgsmål. 

 

Den ordinerende læges ansvar: 

Den ordinerende læge er ansvarlig for at sikre sig at: 

● Indhente borgerens informerede samtykke til den medicinske behandling herunder at 

informere borgeren og/eller forældre/værge om virkning og bivirkning af medicinen. 

● Medicinordinationen er korrekt, og at den er forstået af alle relevante modtagere 

herunder borger, medarbejdere m.m. 

● Tage stilling til eventuel CAVE. 

● Tage stilling til eventuel selvadministration. 

● Angive indikation for ordinationen. 

● Telefonordinationer er korrekt forstået af modtageren. 

 

Institutionsledelsens ansvar: 

Ledelsen på det enkelte tilbud/institution er ansvarlig for at: 

 Sikre at medarbejderne kender og anvender det regionale retningsgivende dokument 

for medicinhåndtering. 

● Sikre at medicinhåndteringen dokumenteres korrekt i Sensum One. 

● Definere hvilke opgaver i forbindelse med medicinhåndtering, der kan delegeres og 

til hvilke medarbejdere. 

● Medarbejdere der varetager medicinhåndtering, besidder de rette faglige 

kompetencer. 

● Definere om delegerede opgaver i forbindelse med medicinhåndtering skal være en 

konkret delegation eller en rammedelegation. 

● Tilrettelægge arbejdet med medicinhåndtering således at kvaliteten sikres og fejl 

forebygges. 

● Udpege medicinansvarlige på afdelingerne/i enhederne 

● Implementere læring fra utilsigtede hændelser i den daglige faglige praksis, således 

at fejl forebygges og læring prioriteres. 

 

Koordinerende medicinansvarliges ansvar: 

Koordinerende medicinansvarlige på tilbuddet/institutionen er ansvarlig for at: 

● Koordinere og udvikle det samlede sundhedsfaglige område på tilbuddet herunder 

kvalitetssikring af den medicinhåndtering 

● Oplære personale i administration af medicin 

● Bistå ved tvivlsspørgsmål på afdelingerne/i enhederne 

● Bistå med opgaver vedr. medicindispensering o.l. 

● Koordinere og forestå undervisning af medarbejdere, der håndterer medicin 

herunder introduktion til medicinhåndtering og dokumentation i Sensum One 
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● Koordinerende rolle i forhold til fokus på læring i forbindelse med arbejdet med 

utilsigtede hændelser 

● Kunne bistå ved arbejdsopgaver hos såvel medicinansvarlige som basis-

medarbejdere. 

 

Medicinansvarlige medarbejderes ansvar: 

Medicinansvarlige medarbejdere på afdelingen/i enheden er ansvarlig for: 

● Koordinere og udvikle det sundhedsfaglige område på afdelingen, herunder sikre 

kendskab til det retningsgivende dokument 

● Sikre, at medarbejdere på afdelingen kender og anvender Sensum Ones 

medicinmodul og dagbog korrekt 

● Sikre vidensdeling om medicin, herunder virkning og bivirkning 

● Overføre ordinationer fra FMK samt bestille og forny recepter på FMK 

● Oprette lokale medicinordinationer  

● Dispensere medicin.  

● Sikre korrekt opbevaring af medicin på afdelingen/i enheden. 

● Indsamle medicin der skal bortskaffes. 

● Skærpet ansvar i forhold til fokus på læring i forbindelse med arbejdet med 

utilsigtede hændelser. 

● Kunne bistå ved arbejdsopgaver hos basis-medarbejdere. 

 

 

Basismedarbejdernes/vikarer/studerende/elever med Sundhedskursus 1´s ansvar: 

Basismedarbejderne/vikarer/studerende/elever er ansvarlige for at: 

● Kende og anvende det retningsgivende dokument for medicinhåndtering 

● Reagere, hvis de foretager bekymrende observationer hos borgere, der får medicin 

● Kende og anvende Sensum Ones medicinkort 

● Ved akut behov varetage medicindispensering, her under dispensering af p.n. 

medicin 

● Varetage medicinadministrationen herunder p.n. medicin 

● I akutte tilfælde kunne modtage skriftlig og/eller telefonisk ordination fra læge i 

henhold til ”Tjekliste medicinordination”. 

 

5. Definitioner 

 

Adrenalin-behandling: 

Behandling med adrenalin med injektion i en muskel. Anvendes ved anafylaktisk chock. 

 

Anafylaktisk chock: 

Fysisk reaktion ved indgift af stof eller præparat, som modtageren ikke kan tåle: Voldsom 

allergisk reaktion og livstruende. 
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Anbrudsdato: 

Den dato hvor medicinemballagen brydes/der tages hul på medicinen. 

 

Batch nummer: 

Bruges til at adskille varer, der er produceret eller leveret på forskellige tidspunkter. Det 

kan hjælpe med at indkredse produkter med fejl, hvis producent eller importør finder en fejl 

i sin produktkontrol. Det kan derfor være en god ide at gemme emballagen og/ eller 

deklarationen, hvor batch nummeret står. Batch nummeret skal oplyses, hvis der 

indrapporteres bivirkninger ved et præparat. 

 

Basismedarbejder: 

Medarbejder der ikke er medicinansvarlig, men som har Region Sjællands Sundhedskursus 

1 (tidligere basiskursus i medicin). 

 

Behandlingsindikation: 

Lægens begrundelse til hvorfor medicinen gives. 

 

Bivirkning: 

En bivirkning er en sideeffekt, der kan opstå ved brug af medicin. De fleste bivirkninger er 

uønskede, men en bivirkning kan også anvendes behandlende. 

 

Borger: 

Betegnelsen ”Borger” benyttes som fælles betegnelse for et individ i en målgruppe, der på 

forskellige tilbud/institutioner kan have forskellige benævnelser såsom bruger, beboer, 

barn, ung mv. 

 

Bortskaffelse: 

Korrekt bortskaffelse af medicin er: tomme beholdere er almindeligt affald, medicinrester er 

kemiaffald og skal afleveres på apoteket. Kanyler og andre skarpe genstande opbevares i 

kanyleboks og afleveres på apoteket. 

 

Cave: 

Medicinsk fagudtryk for lægemidler som en borger ikke kan tåle, eller reagerer voldsomt på. 

Feltet i Sensum anvendes også til at orientere om allergier for andet end lægemidler 

 

Delegation: 

Overdragelse af en opgave til en anden person. 

 

Dosis: 

Den mængde medicin borgeren skal have ved medicinering. 

 

Dosisdispensering: 

Maskinel pakning af lægemidler på apoteket i doseringsbeholder (dosisposer). 

 

Døgndosis: 

Den mængde medicin borgeren skal have i løbet af et døgn – eksempelvis ”1 tablet 3 gange 

dagligt”. 

 

Enkeltdosis: 

Den mængde medicin, som borgeren skal have pr. gang – eksempelvis ”1 tablet”. 

 

Generisk navn: 
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Navnet på det virksomme stof i medicinen – det aktive indholdsstof.  

 

Handelsnavn: 

Det samme lægemiddelstof kan markedsføres under forskellige handelsnavne – eksempelvis 

findes det smertestillende middel paracetamol under handelsnavnene Panodil®, Pamol® og 

Pinex®. 

 

Homøopatisk medicin (antroposofisk): 

Homøopatisk/antroposofisk medicin er fremstillet på udtræk af mineraler, metaller, planter 

eller animalske stoffer. Betegnes her også som naturlægemidler. 

 

Håndkøbsmedicin: 

Lægemidler der ikke er receptpligtige.  

Interval: 

Det tidsrum, der skal være imellem 2 doser medicin 

 

Koordinerende medicinansvarlig: 

Medarbejder der er medicinansvarlig på tilbuds- eller institutionsniveau med relevant 

uddannelsesmæssig baggrund, hvori medicinkompetencen indgår eller som har gennemført 

Region Sjællands basis og udvidede medicinkursus. 

 

Kosttilskud: 

Kosttilskud er et supplement til kosten i form af vitaminer, mineraler, urter eller andre 

næringsstoffer. Kosttilskud betragtes ikke som lægemidler. 

 

Lægemiddel: 

Er synonym med medicin. 

 

Medicinadministration: 

Begrebet medicinadministration henfører til medarbejdernes omdeling og hjælp til 

borgerens indtagelse af medicin herunder den fornødne observation af borgeren samt tegn 

på eventuelle bivirkninger. 

 

Medicinansvarlig medarbejder: 

Medarbejder der er medicinansvarlig på afdelings- eller enhedsniveau med relevant 

uddannelsesmæssig baggrund, hvori medicinkompetencen indgår eller som har gennemført 

Region Sjællands basis og udvidede medicinkursus. 

 

Medicindispensering: 

Begrebet medicindispensering rummer de processer, hvorved medarbejderne optæller eller 

tilbereder ordineret medicin til indgift; dvs. afmåler, ophælder eller optrækker i anden 

beholder samt eventuelt tilsætter middel til opløsning eller blanding. 

 

Medicinhåndtering: 

Begrebet medicinhåndtering dækker over alle de processer, der foretages, efter at apoteket 

har udleveret medicinen. Medicineringsprocessen. 

 

Medicinordination: 

En læges skriftlige eller mundtlige videregivelse af behandlingen med såvel receptpligtig 

medicin og håndkøbsmedicin. 

 

Tjekliste medicinordination: 
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En tjekliste der udfyldes ved modtagelse at telefoniske medicinordinationer, forefindes i 

Sensum samt i papirsform. 

 

Medicinkort / Medicinskema: 

Samlet oversigt i Sensum over borgerens aktuelle medicin. 

 

Medicinændring: 

Ændringer i borgerens aktuelle medicin. Dette kan være ændringer i forhold til, hvilken 

medicin borgeren skal have, dosis, tidspunkt for administration, hyppighed af 

administrationen m.v.. 

 

Modtagelse af medicinordination: 

Henviser til den arbejdsgang der finder sted på tilbuddet/institutionen i forbindelse med en 

læges skriftlige eller mundtlige videregivelse af beslutning om at behandle en borger med 

såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin. 

 

Naturlægemidler: 

Lægemidler der ikke kræver en recept, og hvis aktive stof forekommer i naturen – både fra 

dyre-, plante- og mineralriget. Midler til aromaterapi og andre alternative 

behandlingsmetoder er at betragte som naturlægemidler. 

 

P.n. medicin: 

Medicin, som er ordineret af læge, men gives efter behov. Hermed uddelegerer lægen til 

medarbejderne på tilbuddet/institution at vurdere borgerens behandlingsbehov og 

iværksætte behandling med medicin, inden for de af lægen fastsatte rammer. 

 

Patientovergang: 

Overdragelse mellem sundhedsprofessionelle af ansvaret for en patient under et 

patientforløb.  

Udtrykkes anvendes oftest i forbindelse med overflytning af patienter mellem 

sygehuse/afdelinger eller mellem sektorer. Patientovergange er associeret med øget risiko 

for informationstab og utilsigtede hændelser.  

 

Selvadministration: 

Ved borgerens selvadministration forstås, at borgeren selv har ansvaret for at indtage 

medicinen. 

 

Seponering: 

Ophør med en behandling/afslutning af en behandling. 

 

Sidedispensering: 

Medicin der skal gives, men som ikke er mulig at placere i doseringsæsken eller som skal 

opbevares ved en særlig temperatur. Dette kan f.eks. være cremer, øjendråber, orale 

opløsninger m.v. Kan også iværksættes ved medicinændringer. 

 

Substitutionspræparater: 

Lægemiddel der indeholder samme aktive lægemiddelstof som et andet lægemiddel. 

 

Utilsigtet hændelse: 

En hændelse der ikke er kendt på forhånd eller kan forebygges eller forudses. 

 

Virkning: 

Virkning er den effekt, der opnås ved brug af medicin. 


