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1. Formål 
 

Formålet med dokumentet er, at sikre at den enkelte borger modtager den rette medicin på det 

rette tidspunkt i den rette form og i rette dosis. Følgende elementer i medicinhåndteringen er derfor 

fremhævet i forhold til centrale punkter: 

 

1. At sikre, at medicinhåndteringen foregår korrekt herunder: 

 Modtagelse af medicinordination 

 Kontrol af modtaget medicin 

 Overførelse af ordination til Sensum 

 Opbevaring af medicin 

 Bortskaffelse af medicin 

 Medicindispensering 

 Medicinadministration 

 Dokumentation af medicinhåndtering 

 Årlig opfølgning 

 

2. At sikre at medarbejdere, der håndterer medicinen, har de nødvendige faglige kompetencer. 

 

 

Det regionale retningsgivende dokument skal udmønte Den Danske Kvalitetsmodels nationale 

standard om medicinhåndtering i praksis. Yderligere skal det retningsgivende dokument leve op til 

de krav, der stille fra Styrelsen for patientsikkerheds Risikobaserede tilsyn. 
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Det regionale retningsgivende dokument fastsætter selve rammen for udmøntningen. 

 

Lokalt er der mulighed for at tilpasse dokumentet til det enkelte tilbud/institution, således at det 

sikres, at dokumentet implementeres i praksis. Dokumentet indeholder derfor plads til lokale 

tilføjelser og uddybende kommentarer. 

 

2. Anvendelsesområde 
 

Alle tilbud og institutioner, der drives af Region Sjælland, Socialområdet.  

 

3. Fremgangsmåde 
 

Det retningsgivende dokument dækker de to overordnede temaer:  

 

3.1 Sikker og korrekt medicinhåndtering 

3.2 Medarbejdernes faglige kompetencer  
 

 
3.1 Sikker og korrekt medicinhåndtering 
 

3.1.1 Modtagelse af medicinordination 

 

Ordination af medicin må kun foretages af en læge.  

Al medicin, herunder håndkøbsmedicin naturlægemidler (herunder antroposofisk og homøopatisk 

medicin) samt kosttilskud skal være ordineret af en læge og indkøbt til den enkelte borger. 

 

Hvis lægen ikke vil ordinere præparaterne, skal lægen under alle omstændigheder orienteres om en 

eventuel anvendelse heraf af hensyn til risiko for interaktioner med andre lægemidler.  

 

Ordinationen kan modtages skriftligt, mundtligt eller elektronisk. Det bør sikres, at der ved 

telefonordinationer følger skriftlig dokumentation f.eks. ved at gøre brug af medicinordinations 

tjeklisten. (Link indsættes) 

 

 

Faktaboks vedr. medicinordination: 

  

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 pn. medicin - enkelt dosis, maksimal døgndosis og minimuminterval 

 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 (ophør med medicinen), hvis der er fastsat en dato 

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

fremgå 
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Særlige forhold vedrørende telefonisk medicinordination:  

 

 Ved modtagelse af telefonisk medicinordination skal medarbejderen udfylde punkterne i 

medicinordinationstjeklisten 

 Herefter genlæser medarbejderen ordinationen for lægen, så der ikke hersker tvivl herom 

 Ved telefonisk medicinordination skal det altid tilstræbes, at der følger en bekræftelse på 

ordinationen (skriftligt eller elektronisk), hvorfor medarbejderen skal bede lægen om at 

fremsende denne, så denne kan scannes ind og vedlægges journalen. 

 

Lokale tilføjelser: 

 

I forhold til modtagelse af medicinordination skal der på lokalt niveau, som minimum 

fastlægges retningslinjer for: 

 

 

 Ved planlagt modtagelse af ordineret medicin: 

 Ambulatoriet eller den medicinansvarlige på afdelingen udfylder elektronisk medicinskema i 

Sensum. 

 

 Ved ordination efter konsultation hos læge: 

Den medarbejder der har ledsaget borgeren til lægen udfylder medicinordinationstjeklisten. 

Ved behov fremskaffer ambulatoriet journalnotat hos lægen. 

 

 Ved akut konsultation  

Er det den medarbejder, der modtager mundtligt eller skriftligt ordination, der udfylder 

medicinordinationstjeklisten. 

 

 Praktiserende læge oplyses telefonisk eller ved konsultation ved håndkøbsmedicin, 

kosttilskud, naturlægemidler, samt homøopatisk medicin til borgeren. 

 

 Håndkøbsmedicin, kosttilskud, naturmedicin osv. må ikke udleveres til den unge før 

lægen har været inddraget eller som minimum er orienteret. Hvis den unge selv 

ønsker at tage disse midler inden ordination af lægen, noteres dette i Sensum, 

herunder hvem der har iværksat det. Samtidig orienteres den praktiserende læge. 

 

 Ved lægekonsultationer, opfordrer vi lægen til at opdatere FMK hurtigst muligt.  

 

 
 Børn og unge er på gruppeforløb i specialrådgivningen fra en til syv dage  og oftest 

ledsages de af deres forældre/værge/plejeforældre, hvilket gør, at 

medicinhåndteringen har en anden karakter end på bo -og skoletilbud. Der er 

udarbejdet praksis for, når børnene/de unge er på gruppeforløb med og uden deres 

forældre. 

 

 I Specialrådgivningen er det forældre værge/plejeforældre, der sørger for ordineret 

medicin. SPR modtager kun ordineret medicin fra lægen i akutte tilfælde og i 

samarbejde med forældre/værge/plejeforældre.  

 

 

 

3.1.2 Kontrol af modtaget medicin 

 

Ved modtagelse af medicin kontrolleres det, at den modtagne medicin er i overensstemmelse med 

ordinationen herunder handelsnavn, indholdsstof, styrke og lægemidlets form.  

www.min.medicin.dk kan anvendes til at kontrollere om det udleverede præparat, er i 

overensstemmelse med ordinationen, f.eks. ved substitutionspræparater.  

 

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

http://www.min.medicin.dk/
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 Lægemidlet afhentes fra apoteket/udbringes til tilbuddet, så behandlingen kan opstartes 

rettidigt i henhold til ordination. 

 Præparatet, som er udleveret fra apoteket, stemmer overens med ordinationen 

 Kontrollere at ordinationen virker fornuftig 

 Informationerne på patientetiketten er identiske med ordinationen 

 

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

 

Lokale tilføjelser: 

 

I forhold til kontrol af modtaget medicin skal der på lokalt niveau, som minimum fastlægges 

retningslinjer for: 

 

 Hvem der har ansvar for at kontrollere modtaget medicin i henhold til ovenstående: 

Det modtages i ambulatoriet, hvorefter medicinen kontrolleres. Derefter udleveres det til 

afdelingen, hvor den pågældende medarbejder, med basis medicinkursus, igen kontrollerer.  

Ved akut opståede situationer er kontrollen af modtaget medicin uddelegeret til 

afdelingspersonalet med basismedicinkursus eller tilsvarende. 

 

 I specialrådgivningen modtager medarbejdere, der har gennemført basis-

medicinkursus medicinen fra forældrene/værge/plejeforældre ved ankomst på 

gruppeforløb eller sommerskolen. 

 Den enkelte medarbejder, der modtager medicinen, har ansvaret for at kontrollere det 

modtagne medicin og låse dette inde i medicinskab på Stausgaard. Dette gøres altid 

sammen med anden medarbejder i SPR. 

 

 

 

3.1.3 Overførelse af ordination i Sensum 

 

Medicinordinationer der modtages, skal straks oprettes i Sensum Medicinmodul.  

Dette omfatter: 

 

 Lægeordineret/receptpligtig medicin,  

 Dosisdispenseret medicin,  

 Håndkøbsmedicin,  

 Naturlægemiddel, herunder antroposofisk og homøopatisk medicin 

 Kosttilskud.  

 

Såfremt oprettelse ikke er muligt, angives ordinationen som minimum i form af et dagbogsnotat. 

Det dokumenteres nøjagtigt i borgerens dagbog hvilken medicin, der er udleveret fra apoteket 

og hvornår behandlingen er startet op.  

Ordinationen oprettes dernæst i Sensum, så snart dette er muligt. 

 

Den medarbejder der har ansvaret for at oprette ordinationen i Sensum, skal sikre, at ordinationen 

oprettes korrekt i Sensum. En kollega skal kontrollere, at ordinationen er korrekt oprettet.  

 

Såfremt der ikke er en slutdato på ordinationen af depotmedicin, sættes denne til et år, og det 

dokumenteres at der skal følges op på denne ordination. 

 

Ved nye ordinationer eller ved skift af handelsnavn skal der foretages seponering og ny ordination i 

Sensum.  

 

Scannede dokumenter vedrørende medicinordination herunder tjekskemaet arkiveres i Sensum 

under dokumenter i mappen medicinordination. 

 

 

Ved akutte medicinordinationer 
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Medicinordination oprettes i Sensum Medicinmodul. 

Såfremt det ikke er muligt med det samme at oprette medicinordinationen i Sensums medicinmodul, 

angives ordinationen som minimum i form af et dagbogsnotat.  

Det dokumenteres nøjagtigt i borgerens dagbog hvilken medicin, der er udleveret fra apoteket og 

hvornår behandlingen er startet op. Ordinationen ind i Sensum så snart, det er muligt. 

 

Lokale tilføjelser: 

 

I forhold til overførelse af ordination i Sensum skal der på lokalt niveau, som minimum 

fastlægges retningslinjer for: 

 

 Hvem der har ansvar for at overføre ordinationen til Sensum. 

Ambulatoriet eller de medicinansvarlige, har ansvaret for at overføre ordinationen til Sensum. 

 

 Anden medarbejders kontrol af overførelsen af ordinationen i Sensum. 

Ambulatoriet eller anden medarbejder med basismedicinkursus eller tilsvarende på afdelingen, 

kontrollerer overførelsen af ordinationen i Boste.   

 

 I hvilken dagbogstype i Sensum man opretter et dagbogsnotat, hvis en ordination ikke 

straks kan oprettes i Sensum medicinmodul. 

Hvis medarbejderen ikke straks kan oprette en ordination i medicinmodulet (manglende 

rettigheder el.), opretter medarbejderen et dagbogsnotat under dagbogstype ”sundhed-

medicinskbehandling”.  

 

 Nødprocedure hvis Sensum ikke er tilgængeligt: 

Hvis Sensum ikke er tilgængeligt, skrives det i et håndskrevet notat, som opbevares i 

medicinskabet. Den medicinansvarlige overfører data til Sensum, når det fungerer igen, under 

dagbogstype ”sundhed-medicinskbehandling”. 

 

 I specialrådgivningen dokumenteres medicinskema, samtykke for medicin samt 

dokumentation for medicinhåndtering i Sensum. Dette gøres altid sammen med anden 

medarbejder i SPR. 

 I dagbosnotat noteres medicinhåndteringen for det enkelte barn på sommerskole og 

gruppeforløb. Dette gøres altid sammen med anden medarbejder i SPR. 

 Nødprocedure hvis Sensum ikke er tilgængelig, noteres medicinhåndteringen i et 

skema i en mappe, der står i aflåst medicinskab på Stausgaard. Dette gøres altid 

sammen med anden medarbejder i SPR. 

 

 

 

 

 

3.1.4 Opbevaring af medicin 

 
Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Hvilket betyder, at: 

 

 Medicinen skal opbevares forsvarligt og aflåst og dermed utilgængeligt for besøgende eller 

andre borgere på tilbuddet/institutionen 

 Ved behov for at opbevare medicinen afkølet kan den opbevares i et aflåst køleskab, i en 

aflåst boks i et ikke aflåst køleskab eller i et køleskab i et aflåst rum. 

 Den enkelte borgers medicin opbevares adskilt fra de øvrige borgeres medicin 

 Aktuel ordineret medicin skal til hver en tid forefindes i den enkelte borgers 

medicinbeholdning 

 Fast medicin, pn medicin og eventuel lagermedicin opbevares tydeligt adskilt f.eks. ved at 

gøre brug af mærkede kurve. 

 Medicinen opbevares ved den rette temperatur, (i medicinskab maksimalt 25 grader, i 

køleskab mellem 2 og 8 grader). Læs indlægsseddel på hver ordination. 
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 Medicin, der ikke er i brug, opbevares adskilt fra medicin, der er i brug, (f.eks. i en 

plasticpose mærket med navn, cpr, indhold og udløbsdato i medicinskabet) 

 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. 

 Datoudløbet medicin skal bortskaffes via apotek. 

 

I forhold til opbevaring af medicin, skal der på lokalt niveau som minimum fastlægges retningslinjer 

for: 

 

 Hvordan den enkelte borgers medicin opbevares forsvarligt i henhold til ovenstående krav: 

Den enkelte borgers medicin opbevares i aflåst medicinskab, adskilt fra andres, opdelt i daglig 

medicin, PN medicin og ekstra medicin.  

Medicin til fremtidig dosering, opbevares på ambulatoriet i aflåst skab, her også opdelt for hver 

borger.  

 

 I specialrådgivningen opbevares medicin på gruppeforløb og sommerskole i aflåst 

medicinskab eller medicinkøleskab på Stausgaard. 

 Forældre der selv har ansvaret for medicinen på gruppeforløb på Stausgaard, opbevarer 

dette på eget ansvar. 

 Ved unge over 15 år, der er selvadministerende, skal der i Specialrådgningen modtages 

dokumentation fra egen læge. 

 

 

3.1.5 Bortskaffelse af medicin 

 

Restmedicin og datoudløbet medicin skal afleveres til apoteket. Ved aflevering af medicin på 

apoteket skal medarbejderen anmode om kvittering herfor. 

Lokale tilføjelser: 

 

I forhold til bortskaffelse af medicin skal der på lokalt niveau, som minimum fastlægges 

retningslinjer for: 

 

 Håndtering af restmedicin herunder præcisering af ansvarsforhold: 

Restmedicin opbevares indtil bortskaffelsen, i medicinskabet. Restmedicin afleveres til 

Ambulatoriet, som afleverer til apotek i en aflåst kasse. 

 

 Bortskaffelse af medicin: 

Ved bortskaffelse af medicin anmodes om kvittering ved morfinpræparater og neuroleptika 

(beroligende medicin) på apoteket. Kvitteringerne scannes ind og lægges i Sensum 

(dokumenter/medicinskema) 

 

 Håndtering af medicin ved dødsfald: 

Ved dødsfald afleveres restmedicin til apoteket, efter aftale med pårørende/værge. 

 

 I Specialrådgivningen samler den medicinansvarlige medicin sammen og afleverer til 

ambulatoriet, som sørger for bortskaffelse. 

 Hvis forældre/værge/plejeforældre/den unge på gruppeforløb eller sommerskole har 

glemt medicinen, kan dette afhentes efter aftale. Ellers bortskaffes dette igennem 

ambulatoriet på SR. 

 

 

 

 

3.1.6 Medicindispensering 
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Medicindispensering vedrører de processer, hvorved medarbejdere optæller eller tilbereder medicin 

på baggrund af borgerens medicinskema i Sensum samt medicindispensering i forbindelse med 

udlevering af p.n. medicin. 

Sikker og korrekt medicindispensering viser sig ved overensstemmelse mellem borgerens 

medicinskema i Sensum og den doserede medicin.  

Nedenstående forhold skal efterleves, så den enkelte borger modtager den rette medicin på rette 

tid, samt at korrekt hygiejne og dokumentation sikres:  

 

 Doseringsæsker kontrolleres for om borgerens navn, cpr-nr. og ugedag fremgår af æsken 

 Hvis der doseres i doseringsæsker til flere uger, skal doseringsæskerne mærkes med tydelige 

ugenumre eller datoer, og den aktuelle æske lægges separat og adskilt fra de øvrige. 

 Etiketten på det enkelte præparat kontrolleres: Navn, cpr-nr., præparat, styrke og 

holdbarhedsdato i forhold til den enkelte borgers medicinskema i Sensum 

 Antallet af dispenserede tabletter i doseringsæsken skal stemme overens med antallet på 

borgerens medicinskema i Sensum og etiketten på doseringsæsken 

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

på dosisposerne 

 Antallet af tabletter i dosisposerne skal stemme overens med antallet på borgerens 

medicinskema i Sensum og etiketten på dosisposen 

 Ved nyt præparat eller dosisændring skal der ske ny medicindispensering i doseringsæsker. 

Ved dosisdispenseret medicin fra apotek, skal den ændrede ordination sidedispenseres i 

æsker mærket efter ovenstående krav. Dette skal foretages indtil korrekt dosis igen er 

effektueret i dosisrullerne fra apotek. 

 Beholdere med ophældt pn medicin skal være mærket med borgerens navn og cpr-nr., 

medicinens navn, styrke, dosis, batch nummer samt holdbarhedsdato. Beholderen må kun 

indeholde dosis til én udlevering. 

 Der skal som udgangspunkt kun doseres pn-medicin v. behov og ikke til flere dage. 

 Anbrudsdato og udløbsdato skrives på medicinske salver, dråber og andre præparater hvor 

holdbarheden reduceres ved anbrud. Læs indlægsseddel. 

 Medicindispensering, der foretages på tilbuddet/institutionen, dokumenteres elektronisk i 

Sensum  

 Medicindispensering skal foregå et uforstyrret sted – så vidt muligt i et aflukket rum med 

adgang til computer og Sensum 

 Der afsættes tilstrækkelig tid til dispensering 

 Hænder vaskes og afsprittes før og efter dispensering 

 Doseringsæsker skal være rene og tørre før ny medicindispensering 

 Medicinen må ikke direkte berøres under dispenseringen. Der kan anvendes 

engangshandsker, pincet, ske mv. 

 Der skal så vidt muligt anvendes medicin i de ordinerede former. Ved halvering af tabletter v. 

delekærv, kan halve tabletter anvendes, hvis de hygiejniske foreskrifter er overholdt OG de 

opbevares i blister/poser med markering af præparat + styrke og dato for brud. 

 Tabt medicin/medicin der er opmålt forkert, kasseres efter gældnede krav om bortskaffelse 

af medicin.  

 En optælling afbrydes ikke. Hvis dette alligevel sker, skal optællingen begynde forfra 

 

Lokale tilføjelser: 

 

I forhold til medicindispensering skal der på lokalt niveau, som minimum fastlægges 

retningslinjer for: 

 

 Hvem der foretager medicindispensering, hvordan og af hvem denne kontrolleres 

Ambulatoriet står for dispenseringen, og dispenseringen kontrolleres ved udlevering til 

afdelingen, af den pågældende medarbejder med basis medicinkursus.  



8 

 

 

 Hvor medicindispensering foretages og hvornår. 

Dispenseringen foregår i medicinrummet på ambulatoriet. 

 

 Hvordan medicindispensering dokumenteres i Sensum. 

Ambulatoriet noterer i hver borgers dagbog under fanen ”medicindispensering”, når medicinen 

er doseret. 

Personalet som tjekker ved udlevering til afdelingen, noterer i hver borgers dagbog under 

fanen ”medicindispensering”, at medicindispensering er godkendt.  

 

 Hvordan ændringer i ordinationer effektueres. 

Ambulatroet/den medicinansvarlige ændrer ordinationen i Sensum. En kollega med 

basismedicinkursus eller tilsvarende godkender ændringen. 

 

 Hvordan p.n. medicin dispenseres. 

P.N medicin opbevares i original emballage, og dispenseres, af det personale med 

basismedicinkursus eller tilsvarende, der er på arbejde. 

 

 Bestilling af medicin. 

Det er Ambulatoriet der bestiller receptpligtigt medicin. For efterskoleelever, samt eksterne 

elever, er det forældre eller pårørende der bestiller medicin. 

 

 

 Sidedispenseringer f.eks. injektion, mikstur m.v. 

Sidedispenseringer f.eks. injektion, mikstur m.v. gives ud fra ordinationen, af de 

medarbejdere med basismedicinkursus eller tilsvarende der er på arbejde og oplært i 

funktionen.  

 

 I Specialrådgivningen sørger forældrene for det enkelte barn/unge på gruppeforløb og 

sommerskole, at dispenseringen af medicinen og mærke tydeligt med navn, cpr.nr, 

type af medicin, samt fremgangsmåde for håndtering. 

 Hvis forældrene ikke har gjort dette, beder medarbejderen, der modtager medicinen, 

forældrene om at dispensere medicinen ved ankomst. 

 

 

 

 

3.1.7 Medicinadministration 

 

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

observation af borgeren samt evt. støtte til borgerens selvadministration af egen medicin.  

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

rette dosis til rette tidspunkt og på rette måde. 

 

Hvis medarbejderen er i tvivl om, at det er den rigtige medicin, der er doseret, skal medarbejderen 

undlade administration og søge vejledning. 

 

Den medarbejder der giver medicinen til borgeren, skal sikre 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 medicinskemaet i Sensum 

 Medicinen udleveres til den rette borger og indtages under opsyn  

 Medicinen gives på det korrekte tidspunkt 

 Medicinen gives på den korrekte måde  

 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 gives forkert medicin 
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 Virkning og bivirkninger af medicin observeres og dokumenteres i Sensum  

 Medicinadministrationen dokumenteres tidstro i Sensum medicinmodul 

 Hygiejnen omkring medicinhåndteringen er i orden, herunder korrekt udført håndhygiejne  

 Der indberettes en utilsigtet hændelse ved fejl eller fravalg af medicin. 

 

 

Medicinadministration ved akutte medicinordinationer 

 

Såfremt en ordination ikke er oprettet i Sensums medicinmodul, men beskrevet i et dagbogsnotat, 

angives administrationen ligeledes i et dagbogsnotat. Det dokumenteres præcist hvilken medicin, 

der er udleveret samt tidspunkt.  

Administrationen skal dokumenteres i Sensum, så snart det er muligt. 

  

Selvadministration af medicin 

 

Selvadministration af medicin kan opdeles i 2 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. 

-  

Tilbuddets/institutionens ledelse skal godkende, om tilbuddet mener, at hel eller delvis 

selvadministration er mulig i den enkelte situation. Borgeren kan herefter, i samarbejde med 

tilbuddet indgå en aftale med lægen om helt eller delvist at administrere egen medicin.  

I forhold til børn og unge indgås en sådan aftale mellem tilbud, forældre/værge og lægen.  

 

Ved lægens godkendelse af borgerens selvadministration af egen medicin skal tilbuddet/institutionen 

have skriftlig dokumentation herfor fra lægen. 

 

Ved selvadministration har tilbuddet/institutionen ikke ansvar for, at borgeren indtager medicinen, 

men får tilbuddet/institutionen kendskab til, at borgeren ikke tager den ordinerede medicin som 

foreskrevet, skal lægen efter samtykke med borgeren orienteres, og det skal dokumenteres i 

Sensum. 

 

Når forældre dispenserer medicinen 

 

Såfremt forældre dispenserer medicin, eksempelvis i forbindelse med aflastningsophold, skal 

forældrene medbringe medicinen tydeligt mærket i original emballage (fulde navn og cpr. nr.) eller i 

doseringsæsker (fulde navn, cpr. nr., indhold, dato/ uge nr.) sammen med en opdateret 

medicinliste/ dokumentation fra egen læge med opdaterede oplysninger om præparat, dosis m.v. 

Såfremt tilbuddet/institutionen finder det nødvendigt, kan forældre anmodes om at anskaffe en 

supplerende skriftlig instruktion fra egen læge, førend tilbuddet/institutionen påtager sig ansvaret 

for at administrere medicin til barnet/borgeren.  

 

P.n. medicin 

 

Al p.n. medicin skal fremgå af medicinskemaet. Den medarbejder der giver p.n. medicin, har 

ansvaret for, at lægens ordination overholdes. Der skal foreligge en klar beskrivelse af, hvornår der 

må gives p.n. medicin, hvilken indikation der skal være opfyldt, samt hvilken observation, der skal 

foretages. 

 

Når p.n. medicin gives, skal følgende dokumenteres i Sensum: 

 

 Hvilket præparat der er givet 

 Hvilken dosis der er givet 

 Hvornår medicinen er givet (tidspunktet på døgnet) 

 Hvorfor medicinen er givet 

 Om der har været kontakt med læge/sygeplejerske 

 Hvordan virkningen af p.n. medicinen har været med tidsangivelse af observationen 

(effektevaluering) 
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 En døgndosis med angivelse af maksimal dosis af pn-medicin, der må gives pr. døgn, løber 

fra pågældende tidspunkt og 24 timer tilbage. 

 

 

Lokale tilføjelser: 

 

I forhold til medicinadministration skal der på lokalt niveau, som minimum fastlægges 

retningslinjer for: 

 

 Hvem der har kompetence til medicinadministration. 

Sygeplejerskerne i ambulatoriet samt medarbejdere med basismedicinkursus eller tilsvarende 

på bo og skole området, har kompetence til medicinadministration, udlevering af medicin 

samt kompetence til pn- medicinadministration, der er ordineret af lægen.  

 

 Hvem der har kompetence til at give p.n. medicin. 

Medarbejdere med basismedicinkursus har kompetence til pn- medicinadministration, der er 

ordineret af lægen. Medicinskemaet opbevares ved medicinskab. Der afkrydses på Sensum 

under medicinmodulet når medicinen er givet, så snart afkrydsningen er mulig. 

 

 Hvordan medicin håndteres under hensyntagen til god hygiejne, herunder korrekt 

håndhygiejne. 

Før medicinen administreres vaskes og afsprittes hænder. Handsker forefindes ved siden af 

medicinskabet.  

 

 

 I Specialrådgivningen opbevares medicinskema i Sensum og i kasse med låg med 

barnets navn, cpr.nr, medicin sammen med medicinskema i aflåst medicinskab på 

Stausgaard. 

 Medarbejdere med basis medicinkursus udleverer medicinen til barnet/den unge.  

 Forældre, der selv deltager på gruppeforløb sammen med barnet og som selv har 

ansvaret for dette,  sørger selv for at barnet modtager medicinen 

 Før medicinen administeres, vaskes og afsprittes hænder. Handsker og håndsprit 

forefindes i medicinskab. 

 

3.1.8. Behandling med adrenalin ved anafylaktisk chok 

 

Ved ordineret behandling med injektioner skal der kunne iværksættes akut behandling med 

adrenalin i tilfælde af anafylaktisk chok. Der skal derfor foreligge en behandlingsplan for de borgere, 

hvor dette er relevant. 

 

Lokale tilføjelser: 

 

I forhold til behandling med adrenalin i tilfælde af anafylaktisk chok skal der på lokalt niveua som 

minimum fastlægges retningslinjer for: 

 

 Hvordan forholder tilbuddet sig til borgere, hvor der ordineres behandling med injektioner: 

Den tilknyttede praktiserende læge/sygehus ordinerer det gældende medicin, med en 

behandlingsplan. Medarbejdere med basismedicinkursus og grundig oplæring i det enkelte præparat 

til den enkelte borger,kan udføre ordinerede injektioner. 

 

 

 Hvem skal udføre ordinerede injektioner, hvor der er risiko for anafylaktisk chok: 

Hvis Synscenter Refsnæs modtager borgere med ordinerede injektioner, hvor der er risiko for 

anafylaktisk chok, varetager sygeplejersker fra ambulatoriet udførelsen af injektionen, ud fra 

udførlig behandlingsplan fra den ordinerende læge, i det omfang det er muligt. Kræver 

behandlingsplanen dispensering af injektion på tidspunkter hvor ambulatoriet har lukket, kontaktes 

den tilknyttede praktiserende læge/sygehus med henblik på at modtage en henvisning til den 

kommunale hjemmepleje, der derved dispenserer/administrerer injektionen.  
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 Hvem har ansvaret for observation af borgere, der har fået en ordineret injektion: 

I samråd med ambulatoriet, observerer medarbejdere på de enkelte enheder den enkelte borger.  

Ledelsen har ansvaret for at vurdere, om behandlingsplanen kan iværksættes af personale med 

basismedicinkursus eller tilsvarende, eller om der skal anmodes om en henvisning fra tilknyttede 

praktiserende læge/sygehus.  

 

 I specialrådgivningen som ovenstående. 

 

 

 

3.1.9 Dokumentation af medicinhåndtering  

 

Al dokumentation vedr. medicin skal dokumenteres i Sensum medicinmodul: Ordination, 

dispensering og administration.  

Dokumentation af virkning / bivirkning dokumenteres i Sensum dagbog.  

Effektevaluering af medicin og pn medicin dokumenteres ved at anvende Sensums redskab til 

effektevaluering.  

Dokumentationen skal foregå straks efter medicinadministrationen. 

I tilfælde af nedbrud af Sensum Medicinmodul, skal der beskrives nødprocedurer for håndtering og 

dokumentation af medicin, samt hvorvidt det enkelte tilbud i så fald vil tilgå den enkelte borges 

medicinstatus. 

 

Dokumentationen skal omfatte: 

 

 Medicinordinationer i henhold til faktaboksen vedr. medicinordination 

 Ændringer af medicinordinationer 

 Medicindispensering - dato, tidspunkt samt hvem der har udført dispenseringen. 

 Medicinadministration af fast medicin og pn medicin– dato, tidspunkt samt hvem der har 

udøfrt administrationen.  

 Vurdering, hvis en eventuel selvadministration af medicin ikke er forsvarligt 

 Virkning og bivirkning af medicin herunder effektevaluering 

 Revidering af medicinskemaet med angivelse af dato samt hvem der har udført revideringen 

 

Rapportering af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering sker i overensstemmelse 

med det retningsgivende dokument for utilsigtede hændelser. 

 

 

Lokale tilføjelser: 

 

I forhold til dokumentation af medicinhåndtering skal der på lokalt niveau, som minimum 

fastlægges retningslinjer for: 

 

 Hvordan og hvor medicindokumentationen skal finde sted, hvis denne ikke udføres i 

forlængelse af/straks efter medicinadministrationen: 

Medicindokumentation skal som udgangspunkt ske ”tidstro”. Hvis medicindokumentation ikke 

udføres tidstro pga. akut opstået situation eller hvis Sensum er nede, udføres dokumentation i 

forlængelse af eller straks efter medicinadministrationen og inden arbejdsdagens ophør.  

 

Det skrives i ”medicinmodulet” i øverste bjælke ”medicinlog” under ” bemærkninger”. 

 

Ved administration af daglig medicin og P.N medicin, hvor det ikke er muligt at dokumentere i 

Sensum, skal afdeling/ skole straks efter kontaktes pr. telefon og orientere hinanden om det, 

således, at det er kendt af alle parter, at der er givet pn-medicinering. Der noteres på et 

stykke papir, hvis der er udleveret pn-medicin og dette føres i Sensum, når systemet er 

tilgængeligt igen.  
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 Hvordan og hvor virkning og bivirkning dokumenteres:  

Bivirkninger dokumenteres på Sensum i medicinmodul/effektevaluering. Enkelte borgere er 

fritaget grundet insulin, der fast kontrolleres hver anden time. 

Så fremt der opstår afvigelser i forhold til bivirkninger, dokumenteres dette i den enkelte 

borgers dagbog i typen ”sundhed-helbredsforhold”.   

 

 

 Hvordan og hvor medicindokumentationen og administration finder sted ved 

manglende adgang til Sensum: 

Er systemet ikke tilgængeligt, tages der kopi af medicinskema, og der afkrydses ud fra hvert 

præparat, når medicinen er administreret. Der underskrives med navn.  

 

 

 I Specialrådgivningen noteres medicindokumentationen i skema i mappe i aflåst 

medicinskab, hvis der ikke kan dokumenteres i Sensum, som efterfølgende 

dokumenteres i Sensum under dagbogsnotat. 

 

 

 

 

3.1.10 Daglig ajourføring af borgerns medicinordinationer/FMK-online 

 
For at sikre, at borgerens medicinliste altid er opdateret og ajourført i forhold til FMK (Det fælles 

medicinkort), skal der 1 gang i døgnet laves et manuelt opslag på FMK-online, hvor der tjekkes, om 

der er foretaget ændringer i den enkelte borgeres lægeordinerede medicin.  

 

Hermed sikres, at borgeren altid modtager den korrekte ordinerede medicin, og at Sensum-

medicinmodul altid er opdateret. 

 

Læs: Retningslinje for for daglig ajourføring på FMK-online samt Drejebog for 

arbejdsgange – daglig ajourføring på FMK-online 

 

3.1.11 Årlig opfølgning 

 

Minimum en gang årligt skal der i samarbejde med ordinerende/praktiserende/special-læge ske en 

gennemgang af den enkelte borgers samlede medicinstatus for en vurdering af, om det er den 

rigtige medicin i den rette dosis, der er ordineret. 

Såfremt lægen ikke ønsker at medvirke til en sådan gennemgang, noteres dette i Sensum, og der 

iværksættes en handleplan. Yderligere anses en hændelse som dette som en utilsigtet hændelse i 

forbindelse med en patientovergang, og dette skal rapporteres. 

 

Lokale tilføjelser: 

 

I forhold til årlig opfølgning skal der på lokalt niveau, som minimum fastlægges retningslinjer 

for: 

 

 Hvordan den årlige gennemgang af den enkelte borgers samlede medicinstatus 

sikres og dokumenteres: 

Praktiserende læge ønsker ikke at tage ansvar for andre lægers ordinationer, og vil dermed 

ikke lave en samlet gennemgang årligt. Derfor gennemgås den enkelte borgers medicin af 

ambulatoriet, der hvor der ikke er lavet en naturlig gennemgang ved konsultationer. 

Ambulatoriet kontakter den ordinerende læge for gennemgang af medicinordinationer.  

Ambulatoriet dokumenterer den årlige gennemgang i den enkelte borgers dagbog under fanen 

”sundhed-helbredsforhold”. 

 

 

 Hvornår gennemgangen skal foretages: 

Gennemgangen sker i januar måned hvert år. 
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 Hvem der har ansvaret for at tage initiativ til at tilbyde den årlige gennemgang: 

Ambulatoriet har ansvar for at tage initiativ til den årlige gennemgang.  

 

 Dokumentation af gennemgangen og resultatet heraf samt hvordan eventuelle 

ændriner effektueres: 

Ambulatoriet kontakter den medicinansvarlige ved eventuelle ændringer, hvor det aftales i 

samarbejde, hvordan ændringer effektureres.    

 

 I Specialrådgivningen sørger forældre/værge/plejeforældre for det enkelte barn/ung at 

følge den ordinerede medicin op med egen læge og har ansvaret for dette. 

Medicinoplysningerne modtages i SPR forud når det enkelte barn/ung ankommer på 

gruppeforløb eller sommerskole. 

 

 

 

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 basiskursus samt kursus for medicinansvarlige.  

 Kender Den danske Kvalitetsmodels standard for medicinhåndtering og det regionale 

retningsgivende dokument for medicinhåndtering i Region Sjælland. 

 Kender og kan anvende Sensums medicinmodul korrekt. 

 

 

Minimumskrav til medicinansvarlige medarbejderes faglige kompetencer på tilbuddet: 

 

 Har relevant uddannelsesmæssig baggrund hvori medicinkompetencen indgår eller har 

gennemført Region Sjællands basiskursus samt 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 Sensums medicinmodul korrekt. 

 

 

Minimumskrav til basis-medarbejderes faglige kompetencer: 

 

 Har gennemført Region Sjællands basis medicinkursus 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. 

 

Minimumskrav til faste vikarers faglige kompetencer: 

 

 Har gennemført Region Sjællands basis medicinkursus 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. 

 

For alle faggrupper er det gældende, at de ved delegation af en betroet opgave til et andet 

personale skal sikre sig, at pågældende opfylder ovenstående krav. Mere om delegation under afsnit 

4: Ansvarsforhold. 
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Lokale tilføjelser: 

 

I forhold til medarbejdernes faglige kompetencer skal der på lokalt niveau, som minimum 

fastlægges retningslinjer for: 

 

 Hvem, der skal deltage i Region Sjællands basis medicinkursus og hvornår: 

Alle relevante medarbejdere skal hurtigst muligt efter ansættelse, deltage i Region Sjællands 

basis medicinkursus eller tilsvarende kursus. 

 

 Hvem, der skal deltage i Region Sjællands udvidede medicinkurser eller tilsvarende 

kursus og hvornår: 

Medicinansvarlige skal deltage i Region Sjællands udvidede medicinkurser eller tilsvarende 

kursus.  

 

 Om det enkelte tilbud kunne have gavn af en koordinerende medicinansvarlig (på 

større tilbud med mange medicinansvarlige): 

Ambulatoriet varetager den sundhedsfaglige opgave.  

 

 Hvilke kompetencer der skal være til stede for, at disse krav ikke anses for 

nødvendige at opfylde: 

Ambulatoriet består af to sygeplejersker, der har den koordinerende funktion som 

medicinansvarlige.  

 

 Hvordan medarbejderne introduceres til Sensums medicinmodul: 

De medicinansvarlige introducerer øvrige medarbejdere til Sensum medicinmodul. 

 

 Hvordan medarbejderne gøres bekendt med Den Danske Kvalitetsmodels standard 

for medicinhåndtering og Region Sjællands retningsgivende dokument for 

medicinhåndtering: 

Alle medarbejdere gøres bekendt med Den Danske Kvalitetsmodels standard for 

medicinhåndtering og Regions Sjællands retningsgivende dokument for medicinhåndtering 

igennem personalehåndbogen, ved personalemøder, stormøder, og Pædagogiskrådsmøder. 

De medicinansvarlige og ambulatoriet på Synscenter Refsnæs holder 4 gange årligt møder, 

hvor medicinhåndtering drøftes generelt. 

 

 Hvordan ikke medicinansvarlige medarbejdere oplæres i sidedispensering og 

medicinadministration: 

Alle medarbejdere oplæres, efter gennemgået basismedicinkursus i de lokale retningslinjer for 

sidedispensering og medicinadministration af de medicinansvarlige. Hvis et basismedicinkurus 

ikke er tilgængelig i tide, kan der i særlige tilfælde, hvor det skønnes nødvendig for den 

daglige drift, efter aftale med Socialområdet, afholdes basis medicin kursus internt på 

Synscenter Refsnæs, hvor sygeplejersker i samarbejde med udvalgte medicinansvarlige og 

afdelingsledelse afholder kurset.  

 

Den sundhedsfaglige konsulent fra Socialområdet gennemgår materiale med afdelingsledelse, 

sygeplejersker og udvalgte medicinansvarlige inden afholdelse af kurset.  

 

 

 Håndtering af injektioner i forbindelse med en sådan påkrævet behandling af 

borgere:   

Relevante medarbejdere med basismedicinkursus eller tilsvarende, oplæres i håndtering af 

injektioner i forbindelse med behandling af borgere. 

 

 I Specialrådgivningen praktiseres ovenstående lokale tilføjelser. 
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4. Ansvarsforhold 

 
 

Medicinhåndering på et regionalt tilbud foregår via delegation fra ordinerende læge, og personalet er 

derfor at betragte som lægens medhjælp. 

 

Det er den enkelte medarbejders ansvar at frasige sig opgaver omkring medicinhåndtering på alle 

niveuer, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at varetage dette på forsvarlig vis.  

 

For alle faggrupper er det gældende, at de ved delegation af en betroet opgave til et andet 

personale skal sikre sig, at pågældende må påtage sig den delegerede opgave, samt at 

basispersonaletes ansvarsområde også kan varetages af medicinansvarligt personale. 

 

 

 

Region Sjællands ansvar: 

 

Region Sjælland er ansvarlig for at udbyde det antal basis medicinkurser samt kursus for de 

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 udførlig, og at den er forstået af alle relevante modtagere herunder 

borger, medarbejdere m.m. 

 Tage stilling til eventuel CAVE. 

 Angive de indikationer og symptomer der skal være til stede ved udlevering af p.n. medicin 

 Vurdere om borgeren er i stand til at varetage selvadministration. 

 Telefonordinationer er korrekt forstået af modtageren. 

 

 

 

Institutionsledelsens ansvar: 

 

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

 

 Sikre udarbejdelsen af lokale tilføjelser til det regionale retningsgivende dokument for 

medicinhåndtering. 

 Den Danske Kvalitetsmodels standard for medicinhåndtering og Region Sjællands 

retningsgivende dokument for medicinhåndtering er kendt og anvendt af medarbejderne. 

 Sikre at medicinhåndteringen dokumenteres korrekt i Sensum. 

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

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

delegation eller en rammedelegation.  

 Medarbejdere der varetager medicinhåndtering, besidder de rette faglige kompetencer 

 Sikre at medicinhåndteringen foregår uforstyrret. 

 Tilrettelægge arbejdet med medicinhåndtering således at kvaliteten sikres og fejl forebygges. 

 Over for den ordinerende læge at frasige sig de opgaver vedrørende medicinhåndtering, som 

ledelsen vurderer, at tilbuddet ikke kan varetage på faglig forsvarlig vis.  

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

forebygges og læring prioriteres. 
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 Udpege det medicinansvarlige personale, der skal varetage den daglige ajourføring på FMK-

online. 

 

 

Koordinerende medicinansvarliges ansvar: 

 

Koordinerende medicinansvarlige på tilbuddet/institutionen er ansvarlig for at: 

 

 

 Koordinere og udvikle det sundhedsfaglige område på tilbuddet 

 Oplære personale i administration af medicin f.eks. insulinpen 

 Udpege kompetente medicinansvarlige på afdelingerne/i enhederne  

 Bistå ved tvivlsspørgsmål på afdelingerne/i enhederne 

 Bistå med opgaver vedr. medicindispensering o.l. 

 Varetage funktionen som administrator i Sensum på tilbuddet/institutionen 

 Forestå udvikling af undervisningsmateriale, til de medicinansvarliges undervisning af 

medarbejdere 

 Koordinere og forestå undervisning af de medicinansvarlige i Sensummedicinmodul og 

dagbog 

 Koordinere og forestå undervisning af medarbejdere, herunder introduktion til 

medicinhåndtering 

 Kunne varetage den daglige ajourføring på FMK-online. 

 Kunne varetage basispersonales arbejdsopgaver i forbindelse med medicinhåndtering 

 

 

 

 

Medicinansvarlige medarbejderes ansvar: 

 

Medicinansvarlige medarbejdere på afdelingen/i enheden er ansvarlig for at: 

 

 Koordinere og udvikle det sundhedsfaglige område på afdelingen, herunder sikre kendskab til 

det retningsgivende dokument 

 Sikre, at medarbejdere på afdelingen kender og anvender Sensum medicinmodul og dagbog 

 Sikre vidensdeling om medicin, herunder virkning og bivirkning 

 Oprette medicinordinationer og dokumentere medicinændringer i Sensum på afdelingen/i 

enheden 

 Udføre medicindispenseringen på afdelingen/i enheden 

 Varetage medicinadministrationen på afdelingen/i enheden  

 Sikre korrekt opbevaringen af medicin på afdelingen/i enheden 

 Indsamle medicin der skal bortskaffes 

 Varetage administrator rettighederne i medicinmodulet i Sensum på afdelingen/i enheden 
 Kunne varetage den daglige ajourføring på FMK-online. 

 Kunne varetage basispersonales arbejdsopgaver i forbindelse med medicinhåndtering 

 
 

 

Basis-medarbejdernes ansvar: 

 

Basismedarbejderne er ansvarlige for at: 

 

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

 Kende og anvende det retningsgivende dokument 

 Kende og anvende Sensum medicinmodul og dagbog på brugerniveau 

 Ved akut behov varetage medicindispensering, her under dispensering af pn medicin 

 Varetage medicinadministrationen af det færdigdoserede medicin i den enkelte vagt – 

herunder også p.n. medicin 

 Modtage skriftlig og/eller telefonisk ordination fra læge i henhold til tjekliste. 
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5. Definitioner 
 

Adrenalin-behandling:  

Behandling med adrenalin med injektion i en muskel. Anvendes ved anafyltaktisk chok. 

 

Anafylaktisk chok: 

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

reaktion og livstruende. 

 

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. 

 

Basis-medarbejder:  

Medarbejder der ikke er medicinansvarlig 

 

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 anendes 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”. 
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Generisk navn: 

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. 

 

Medicinordinationstjekliste: 

En tjekliste der udfyldes ved modtagelse at telefoniske medicinordinationer, forefindes i Sensum 

samt i papirsform. 

 

Medicinskema: 
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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.. 

 

Min.medicin.dk: 

En hjemmeside hvor der kan søges oplysninger om medicinpræparater. 

 

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.  

 

Utilsigtede hændelser i forhold til patientovergange defineres som hændelser, der opstår i 

forbindelse med overdragelse af ansvar mellem sektorer. De utilsigtede hændelser, der sker i 

forbindelse med overdragelse af ansvar mellem sektorer kan altså omfatte alle typer af hændelser 

opstået i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, blot disse er sket i forbindelse med 

overdragelse af ansvar. Dette kan være overdragelse af ansvar fra hospital til socialt tilbud i 

forbindelse med en borgers indlæggelse, overdragelse af ansvar mellem tilbud og praksissektor, 

kommunal sundhedssektor eller apoteker. 

 

I denne kontekst er alle borgere defineret som patient uanset sektor. 

 

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