Vejledning ved ændring af medicin midt i doseringsperioden for borgere tilknyttet
Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune - læge, apotek og kommune
Lægen ændrer den faste medicin midt i en doseringsperiode

Ny medicinering
iværksættes fra næste
doseringsperiode

Lægen udsteder
dosisrecept på det nye
præparat og stiler
recepten til apoteket, der
leverer medicin til
borgeren. Ved
seponering af
dosisdispenseret
præparat kontakter
lægen apoteket pr.
korrespondance, fax
eller telefon.
Lægen foretager
ændringer på FMK inkl.
annullering af evt. ikke
aktuelle dosisrecepter.

Ny medicinering skal
iværksættes indenfor 2472 timer

Lægen kontakter
apoteket pr. telefon ved
ændring af eksisterende
præparat eller ved
seponering.

Ny medicinering skal iværksættes straks og dosispakkes efterfølgende

Tilføjes dosisdispenseret
præparat udsteder lægen
dosisrecept på det nye
præparat og stiler recepten til
apoteket, der leverer medicin
til borgeren.

Lægen foretager
ændringer på FMK inkl.
annullering af evt. ikke
aktuelle dosisrecepter.

Lægen ordinerer mindste
pakning af præparatet pr. alm.
recept til apoteket.
Lægen foretager ændringer på
FMK.

Tilføjes præparat pakker
apoteket en ekstra rulle
med den nye dosering

Apoteket udleverer
præparatet, som er ordineret
på alm. recept.

Seponeres en dosering,
pakker apoteket en helt
ny rulle

Apoteket sørger for præparatet
pakkes i næste ordinære
dosisrulle

Sygeplejersken/SSA
dispenserer det tilføjede
præparat i doseringsæsker til
næste ordinære dosisrullestart

Ny medicinering skal
iværksættes straks og
IKKE dosispakkes
efterfølgende

Seponeres eller reduceres et
præparat SKAL dosispakningerne
kasseres1.
Seponeres eller reduceres
dosisdispenseret præparat kontakter
lægen apoteket pr. korrespondance,
fax eller telefon.
Samtidig udstedes der alm. recepter
på alle øvrige præparater i mindste
pakningsstørrelse.
Lægen foretager ændringer på FMK
inkl. annullering af ikke aktuelle
dosisrecepter

Læge/vagtlæge
ordinerer akutmedicin
fx antibiotika til
borgeren, sender alm.
recept til apoteket og
opretter ordinationen
på FMK
Lægen kontakter
kommunen ved behov
for dispensering af
medicinen.

Apoteket udleverer alle præparater,
ordineret på alm. recept.
Apoteket sørger for, at præparatet
seponeres fra næste ordinære
dosisrulle.

Sygeplejerske/SSA dispenserer alle
præparater i doseringsæsker til
næste ordinære dosisrullestart.

Apoteket udleverer det
akutte præparat til
borgeren.

Sygeplejerske/SSA
dispenserer
præparatet.

Apoteket udarbejder nyt doseringskort, som medsendes næste ordinære udlevering. Oplysningerne på det enkelte præparat kan ses i CURA
1Sundhedsstyrelsen

fraråder, at man åbner dosispakkerne ved dosisreduktion. Hvis en plejeperson åbner pakkerne og fjerner én eller flere tabletter, pådrager personen sig ansvaret, hvis der sker fejlmedicinering
(Sundhedsstyrelsen. Dokumentation i forbindelse med dosisdispensering). I Ældre og Sundhed er det besluttet, at det IKKE er tilladt at fjerne medicin fra dosisposerne
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