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Vejledning ved ændring midt i dosisdispenseringsperioden
Kommune
Ændring VED
næste dosisrulle

Læge

Apotek

Ændring INDEN
næste dosisrulle

Lægen foretager ændringer
i FMK. Fx ændring i
eksisterende lægemiddelordination, den
tilhørende dosisrecept
fortsætter

Nyt præparat tilføjes/øges
Lægen opretter eller ændrer eksisterende ordination.
Ved ny ordination laves en tilhørende dosisrecept, ved
dosisøgning fortsætter dosisrecepten.

Præparatet skal seponeres/reduceres:
Lægen seponerer ordinationen og annullerer den tilhørende recept eller ændrer
doseringen på eksisterende ordination. Ved reduceret dosering fortsætter
dosisrecepten.

Lægen kontakter apoteket

Medarbejderen vurderer, om det er muligt at reducere i dosisrullen1

Apoteket håndterer DDkortet i FMK. Ændringer vil
træde i kraft ved næste
ordinære pakning af
dosisrullen

Ved ´Tillægsrulle´
indenfor 24-72 timer

Apoteket udleverer den
reviderede dosisrulle og
kopi af det nye DD-kort til
borgeren ved næste
ordinære udleveringsdag

Medarbejderen ser
hvornår ændringen
træder i kraft på DDkortet samt får besked
om ændringer til
ordinationerne fra FMK

Apoteket bestiller
’Tillægsrulle’, der
dækker dagene indtil
næste ordinære
dosisrulle.
Apoteket udleverer
‘Tillægsrullen’
Medarbejderen ser
startdatoen på
tillægsrullen på DDkortet
(OBS ses nederst på
DD-kortet).

Ved sidedosering
Lægen udsteder også en
recept på mindste pakning
af præparatet på alm.
pakningsrecept

Apoteket udleverer præparat
som er ordineret på alm.
pakningsrecept

Medarbejderen dispenserer
det tilføjede præparat som
sidedosering i
doseringsæsker, indtil
dosisrullen indeholder det
nye præparat eller den
øgede dosering

Dosisrullen reduceres1
Medarbejderen fjerner
præparatet fra poserne.
Øvrig medicin fra
poserne doseres i
doseringsæske indtil
ændringen er effektueret
i dosisrullen
(kan ses på DD-kortet)

Dosisrullen kan ikke reduceres
Medarbejderen vurderer, at der ikke kan reduceres i
dosisrullen og kontakter lægen
Ny ’Akutrulle´
indenfor 24-72 timer

Lægen kontakter apoteket
Apoteket bestiller ny
dosisrulle, der dækker
dagene indtil næste
ordinære dosisrulle.
Apoteket udleverer den nye
dosisrulle
Medarbejderen ser startdatoen på den nye dosisrulle på DD-kortet. Herefter
kasseres den gamle
dosisrulle.

Lægen udsteder alm.
pakningsrecepter på alle
præparater i mindste
pakningstørrelse eller
dækkende for perioden
Apoteket udleverer alle
præparater ordineret på
alm. recept
Medarbejderen dispenserer
præparaterne i
doseringsæsker indtil
ændringen ses på DDkortet. Dosisrullen kasseres.

1

Undgå som udgangspunkt at fjerne dispenseret medicin fra æsker og poser. Hvis der undtagelsesvis er behov for seponering, der ikke kan udsættes, skal du fjerne dispenseret medicin ved sikker identifikation:
1. Slå handelsnavn op på Pro.medicin.dk. og benyt fotoværktøj til sikker identifikation af hvert præparat, der skal seponeres
2. Det anbefales at være 2 til opgaven med sikker identifikation
3. Fjern tabletten fra æske eller pose
4. Kontroller at antallet af tabletter stemmer overnes med lokalt
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