
Værd at vide om dosisdispensering

for sundhedspersoner

Ny dosisdispenseringsfunktion på FMK 
fra 2020

Med dosisdispenseringskortet på FMK vil det lette 
dine, lægens og apotekets opgaver med dosis-
dispensering. Alle sundhedspersoner får adgang til 
de samme oplysninger om dosispakket medicin. 
Lægens ændringer af lægemidler og doseringer til 
dosisdispensering skal foretages direkte på FMK, 
og alle sundhedspersoner vil kunne se præcist, 
hvad borgeren får af dosisdispenseret medicin, og 
hvornår eventuelle ændringer træder i kraft.

Hvorfor kommer der en ny funktion?

• For at alle sundhedspersoner kan tilgå og se 
samme data på dosisdispenseringskortet.
• For at gøre det synligt for alle sundhedsperso-
ner, hvad der er i nuværende og kommende 
dosisrulle.
• For at understøtte dine og apotekets arbejds-
gange med dosisdispensering.
• For at øge patientsikkerheden.
• For at gøre dosisdispensering mere fleksibelt. En borger modtager medicin 

til dosisdispensering. Hvordan kan jeg 
orientere mig om det i FMK?

Du kan se dosisdispenseringskortet via det 
omsorgssystem, I anvender. Alle ændringer 
hentes ind i omsorgssystemet som vanligt. Dosis-
dispenseringskortet indeholder oplysninger om 
hvilket apotek medicinen er udleveret fra, hvilken 
periode der er pakket medicin til og hvilken medi-
cin der er pakket. Kortet viser ligeledes tidsfristen 
for hvornår apoteket klargør næste pakning og 
hvilken medicin der på nuværende tidspunkt er 
planlagt til perioden.

Du kan se lægens ændringer på borgerens medi-
cinkort samt se, hvornår justeringen vil ske, på 
dosisdispenseringskortet, som du kan hente fra 
FMK. 

Lægen har ændret lægemiddelordinationen 
eller oprettet en ny ordination på FMK. 
Hvordan orienterer jeg mig om det i FMK?

Ved akutte ændringer til dosisdis-
penseringsposerne skal lægen 
opdatere FMK, kontakte apoteket 
samt sikre at borgeren eller dem 
der hjælper med medicinadminis-
tration er informeret om 
ændringer.
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Jeg vil gerne se perioden for dosisdispensering 
og frist for ændring. Hvordan gør jeg det?

Med det nye dosisdispenseringskort vil alle 
sundhedspersoner kunne se hvornår borgerens 
næste periode med dosispakket medicin starter 
og slutter. Alle kan se apotekets tidsfrister hvis der 
er behov for at lægen foretager ændringer til 
ordinationen.

Påmindelse om at forny dosisrecept

Ca. 1 måned før dosisrecepten udløber sender 
FMK en påmindelse til egen læge om fornyelse af 
dosisrecepten. Da vurderer lægen, om dosisrecep-
ten skal fortsætte eller ej. Med denne påmindelse 
behøver apoteket ikke at kontakte jer og du undgår 
at skulle kontakte lægen, når dosisrecepten er ved 
at udløbe. 

Hvis dosisrecepten ikke bliver fornyet bliver medi-
cinen ikke dosispakket. Er borgeren tilknyttet medi-
cinadministration vil omsorgssystemet modtage 
afvisningsårsager på receptfornyelsesanmodnin-
ger. I skal sikre, at disse afvisninger håndteres og at 
der administreres medicin, som lægen har ordine-
ret.

Dosispakning kan sættes i bero og genoptages

Når en borger bliver indlagt på et sygehus, vurde-
rer behandlende læge om borgerens dosisdispen-
sering skal sættes i bero. Når dosisdispensering er i 
bero, er det synligt på FMK. At dosisdispenserings-
kortet er i bero betyder, at apoteket ikke pakker 
borgerens medicin.

Lægen har seponeret lægemiddelordinationen. 
Hvad gør jeg nu?

Lægen seponerer en ordination på borgerens 
medicinkort og annullerer tilhørende recept. Du 
kan orientere dig på borgerens medicinkort samt 
se hvornår ændringen træder i kraft på den visning 
af dosisdispenseringskort, som du kan hente fra 
FMK. 
  
Lægen pauserer en ordinationsændring på borge-
rens medicinkort. Pause angives på den enkelte 
ordinations dosering, evt. i en specifikt periode. 
Pause betyder, at borgeren ikke skal have lægemid-
let i angivet periode.

Apoteket kan se pauseringer og vil ikke pakke disse 
doseringer. I omsorgssystemet kan du se hvilke 
doseringer, der er pauseret.

Værd at vide om dosisdispensering

• Fra 2020 bliver dosisdispenseringskortet elektro-
nisk for alle sundhedspersoner og flytter ind på 
FMK.
• Alle sundhedspersoner får adgang til at se de 
samme data.
• Du kan udføre og se ændringer samt få overblik i 
eget system.
• Egen læge får en påmindelse ca. 1 måned før 
dosisrecepten udløber.

Med det nye dosisdispense-
ringskort på FMK er det nemt, 
overskueligt og sikkert at 
ordinere dosispakket medicin.

Læs mere på sundhedsdatastyrelsen.dk/dosis
Kontakt: Team for fælles medicinkort 

fmkdrift@sundhedsdata.dk
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