Vejledning til opstart af dosisdispensering hos borgere tilknyttet
Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune

læge, apotek og
Sygeplejersken/SOSU-assistenten/medicinansvarlige (herefter benævnt som ”medarbejderen”) finder
egnede borgere, som er stabilt medicinerede uden forventning om fremtidige akutte ændringer i
medicinen.
Ved tvivl om medicinen kan dosisdispenseres, afklares dette af medarbejderen på medicinpriser.dk.

Medarbejderen informerer borgeren om kommunens ordning med dosisdispensering og udleverer
kommunens pjece: Dosispakket medicin.
Der indhentes informeret samtykke fra borgeren.

Medarbejderen kontakter lægen via Ekstern kommunikation i Cura, hvor der skrives:
”Vi har vurderet, at XX er egnet til dosisdispensering. Han/hun er informeret om kommunens ordning
med dosisdispensering og har fået udleveret pjecen: Dosispakket medicin. Borger har givet informeret
samtykke. Borgeren ønsker at anvende følgende apotek: X. Vil du foretage den endelige vurdering af,
om borger er egnet til dosisdispensering og give en tilbagemelding?”.
Lægen gennemgår patientens medicin og sender svar via korrespondance til kommunen.

Hvis lægen finder borgeren egnet til dosisdispensering, udstedes der dosisrecepter, via FMK, på
medicinen, som skal dosisdispenseres og recepterne stiles til det ønskede apotek

Medarbejderen kontakter apoteket for at aftale dato for opstart af dosisdispensering. Normalt
planlægges opstart efter 2-4 uger, så borgeren får brugt den eksisterende medicin
Apoteket håndterer DD-kortet ud fra data og gyldige recepter på de lægemidler, der skal dosispakkes.

Apoteket medsender kopi af DD-kortet. Ved 1. levering medsendes også indlægssedler med mindre andet er
aftalt. I kommunens pjece: Dosispakket medicin orienteres borgeren om at indlægssedler kan findes på
medicin.dk
•
•

Hvis borgeren selv afhenter medicinen på apoteket, introducerer apoteket borgeren til korrekt
håndtering af dosisdispensering.
Hvis apoteket sender den dosisdispenserede medicin til borgeren, introducerer medarbejderen
borgeren til korrekt håndtering af dosisdispensering. Der aflægges besøg hos borgeren den dag, hvor
dosisdispenseringen opstarter.

Ca. en måned før dosisrecepten udløber sendes der automatisk en anmodning om receptfornyelse til
egen læge via FMK. Lægen har dermed tid til at få indkaldt borgeren til evt. blodprøver/årskontrol inden
der skal foreligge en ny recept.
Vedrørende returmedicin og ophør af dosisdispensering
Dosispakkede lægemidler kan ikke refunderes. Borgeren afkræves betaling, hvis pakningen allerede har fundet sted
kontakt derfor apoteket, hvis tidsfristen for ændringer er overskredet.
Ved ophør af dosispakket medicin, Samtlige dosisrecepter annulleres af lægen og der udskrives almindelige recepter
hvis borgeren skal fortsætte behandlingen.
Ved dødsfald FMK sørger for at pakningen stopper.
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