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Vejledning for ordinationer, der dosisdispenseres 
Log-in på FMK-online.dk, fremsøg patienten og klik på fanebladet ’Fælles medicinkort’.  

Forudsætningen for at et lægemiddel bliver håndteret som dosisdispenseret er, at der eksisterer 

en recept, der angiver at lægemidlet skal dosisdispenseres.  

Recepter til dosisdispensering kan oprettes af lægen på eksisterende lægemiddelordinationer 

eller oprettes i forbindelse med nye ordinationer. 
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1. Ordinationer 

  Opret ny ordination til dosisdispensering 

Klik på ’Opret ordination’, hvis du ønsker at oprette en ny ordination.  

Når det ønskes at oprette en ordination, som skal dosisdispenseres, trykkes der på ’Jeg ønsker 

samtidig at oprette en recept’, og der sættes flueben i ’Skal dosisdispenseres’. Tryk herefter på 

’Opret’. Feltet er kun tilgængelig for lægemidler, der kan dosisdispenseres (tabletter og kapsler). 
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 Opret recept på eksisterende lægemiddelordination 

Udpeg den ønskede lægemiddelordination og åbn detaljebilledet via den lille pil.  

Klik på ´Recept´   

 

 

 
Recepter, som er markeret ’Skal dosisdispenseres’ initierer apotekets arbejde med at oprette et 

DD kort (dosisdispenseringskort).  
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Patienten tilknyttes en pakkegruppe af apoteket. – Det kan fx være en pakkegruppe for et spe-

cifikt plejehjem eller blot en pakkegruppe, der grupperer en gruppe patienter, som får pakket/le-

veret på samme tid. Det er pakkegruppen, der implicit styrer, hvornår selve dosisrulle start- og 

slutdatoen er for den enkelte patient. Det er ligeledes på pakkegruppen, at parameteren for 

’Tidsfrist for ændringer’ findes. Som læge kan man finde de nødvendige oplysninger for den en-

kelte patient på dosisdispenseringskortet (pdf-fil) og i dosisdispenserings-(DD) summary. 

 

DD summery indeholder disse oplysninger: 

 Tidsfrist for ændringer for kommende dosisdispenseringsrulle 

 Førstkommende dosisdispenseringsrulles startdato 

 Førstkommende dosisdispenseringsrulles slutdato 

 Status for om pakning af dosisdispenseret medicin er sat i bero eller ej 

Disse oplysninger er tilgængelige i dit skærmbillede, når du udfolder DD-boksen overfor ordi-

nationsoversigten: 

 

 

Tryk på , for at vise detaljer: 

 

 

 

 
 

Såfremt pakningen af dosisdispenseret medicin er sat i bero, fremgår det således: 
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Det vil oftest være en sygehuslæge, der sætter pakning i bero, mens egen læge oftest genopta-

ger, når patienten er i stabil behandling. – Se pkt. 2. 

 

I forbindelse med enhver ændring (redigering, pause/genoptag, seponering) skal lægen tage stil-

ling til, om ændringen ønskes at træde i kraft med det samme (akut) eller om ændringen kan 

vente til førstkommende dosisrulle, Tidsfristen vil altid ligge i fremtiden, idet en overskredet 

tidsfrist betyder, at pakningen er sat i gang. Der kan være kort eller lang tid til den dato, hvor 

det er muligt at foretage ændringer til – alt afhængig af, hvornår der er pakket sidste gang. Der 

pakkes typiske til 14 dage. 

 

Der kan være situationer, hvor information om førstkommende dosisrulle startdato ikke er 

kendte. Det er fx i forbindelse med opstart af dosisdispensering på en patient. 

 

 Kommunikation ved ændring, pausering og seponering af 
en lægemiddelordination. 

Ved enhver ændring, pausering eller seponering kan du tilpasse at ændringen skal ske fra næste 

dosisrulle der pakkes eller at der kræves akuthåndtering af pakket dosisruller. Ved enhver akut-

ændring skal lægen kontakter apoteket, således at ændringen bliver effektueret i form af erstat-

ningspakning, supplerende pakning eller om pakning. Kommunikationen skal ske pr. telefon, så-

ledes at lægen får information om, hvorvidt den akutte ændring er mulig og apoteket bliver klar 

over opgaven med at håndtere ændringen. Akuthåndtering af medicin, der dosisdispenseres in-

volverer flere parter (således både udleverings- og pakkeapotek) og bør derfor ikke misbruges.  

 

Derudover skal lægen også tage kontakt til kommunen, såfremt patienten er i kommunal medi-

cinadministration og sikre sig, at patientens igangværende rulle kasseres. 

 

 

 Ændring af doseringen på en lægemiddelordination, der 
dosisdispenseres 

 

En lægemiddelordination med en tilknyttet DD recept, der er dosispakket via FMK, kan ændres. 

Doseringen ønskes for eksempel øget, således at ’1 tablet morgen’ ønskes ændret til ’2 tabletter 

morgen’. 

Hvis du som læge ønsker at ændre dosis, finder du det ønskede lægemidlet, åbner detaljerne og 

trykker på ’Rediger’. 
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Doseringsstartdatoen skifter til dags dato, som det altid sker når doseringen ændres. 
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Bemærk knappen ’Juster ift. DD periode’. 

Det er nu muligt at aktivere knappen ’Juster ift. DD periode’, hvorved doseringsændringen til-

passes til dosisrullerne. 

Ved tryk på knappen sker følgende: 

 
Systemet foreslår nu en doseringsperiode fra den oprindelige doseringsstartdato frem til næste 

DD rulles start – med den oprindelige dosering.  

Efter perioden med den aktuelle dosering foreslås en doseringsperiode med doseringsstartdato 

= næstkommende dosisrulles startdato, som indeholder den nye dosering. 

Ved tryk på ’Opdater’, vil ændringen af doseringen, som vist ovenfor, blive gemt på FMK. Apo-

teket og EOJ systemer (kun hvis patienten er i kommunal eller privat medicinadministration) 

notificeres om, at ordinationen er ændret, således at der ved næste pakning tages højde for den 

nye dosering. Alle systemer vil vise doseringsændringen, ved opdatering fra FMK. 

Lægen behøver ikke at annullere den tilhørende recept og oprette en ny. Apoteket pakker ved 

hjælp af doseringen på FMK samt fordi, der er en recept til dosisdispensering. 

Såfremt lægen ikke ønsker muligheden med at justere doseringen i forhold til DD perioder eller 

overser muligheden, vil følgende advarsel blive vist ved tryk på ’Opdater’: 
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Kan en dosisændring vente til den kommende dosisrulle, trykkes på ’Nej’ og ordinationen juste-

res ifht. DD periode.  I modsat fald trykkes på ’Ja’ og ændringen gennemføres pr. dags dato.  

 

   Pausering af en lægemiddelordination, der dosisdispenseres 

 

Når en lægemiddelordination forsøges pauseret, vil du blive mødt med denne advarsel: 

 

 

 
Hvis du svarer ”Ja” til at fortsætte her, betyder det, at pausen starter som angivet. 

 

Skal pausen først starte i forbindelse med næste rullestart, svarer du ’Nej’, hvorefter du retur-

nerer til ordinationen. Du angiver nu pausestartdatoen til startdatoen for næste dosisrullestart. 

 

Tilsvarende advarsel får du, såfremt en pause fjernes fra en lægemiddelordination. 
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  Seponering af en lægemiddelordination, der dosisdispen-
seres 

 

Som ved øvrige ændringer vil en seponering af en lægemiddelordination udløse en advarsel: 

 

 

 
 

Ved at svare ’Ja’ til advarslen effektuerer du seponeringen her og nu.  

 

Såfremt seponeringen kan skydes til næstkommende dosisrulle, svarer du ’Nej’ til spørgsmålet. 

I stedet for at vælge ’Seponer’ skal du vælge ’Rediger’ og ændre behandlingsslutdatoen til dagen 

før næste dosisrulle starter. 

 
 

Ved alle ændringer kan du vælge om ændringen skal starte dags dato, eller om den kan vente til 

den næstkommende dosisrulle. Datoerne og tidsfrist fremgår som vist ovenfor. 
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  Automatisk genererede receptanmodninger 

 

Med FMK’s nye dosisdispenseringsmodul er det FMK, der automatisk opretter receptanmodnin-

ger på recepter, der er ved at udløbe 

Oprettelse af receptanmodninger sker i forbindelse med apotekets klargøring til pakning af en 

dosisrulle. Ved hver ekspedition undersøger FMK, hvor længe der er til DD receptens udløb. Hvis 

der er under ca. 1 måned til at recepten udløber, oprettes der automatisk en anmodning, som 

adresseres til den sidst udstedende organisation. 

Hvis du vurderer at behandlingen skal fortsætte, skal du oprette en recept på baggrund af an-

modningen. Såfremt behandlingen ikke skal fortsætte, skal du afvise anmodningen ved at angive 

en afvisningsårsag  

 

Kommunen vil modtage en advisering om din afvisning, såfremt borgeren er i kommunal medi-

cinadministration. Er dette ikke tilfældet, modtager du en advarsel: 

 
 

Begrundelsen for advarslen er, at patienten ikke selv er klar over, at der er oprettet en anmod-

ning om ny recept. Det er derfor ikke sikkert at patienten registrerer din afvisningsårsag.  

OBS! Borgeren kan se afvisningen samt årsagen i Medicinkort app’en, men ikke alle anvender 

denne mulighed. 
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2.  Sæt dosispakning i bero / genoptag 

 

Bero-tilstanden kan bevares i en periode efter eksempelvis en indlæggelse eller indtil medicine-

ringen atter vurderes stabil. 

Vær opmærksom på, at bero / genoptag handler om pakning af hele patientens dosisrulle –  

og ikke kun at et enkelt lægemiddel ikke skal tages.  

Ordinationen er fortsat gældende, det er kun selve dosispakning, der er sat i bero. 

 

Dosispakning sættes i bero her i DD Summery: 

 
 

Når dosispakning er sat i bero, optræder det således: 

 
 
Når dosispakning er sat i bero, vil der ikke komme de i punkt 1.4 – 1.6 omtalte advarsler fra FMK 

i forbindelse med ændringer på medicineringen. 
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Når dosispakning ønskes genoptaget vælger du ’Genoptag’ i billedet her: 

 
Ved ’Genoptag pakning’ kan der opstå advarsler, der informerer om, at de foretagne ændringer 

først kan træde i kraft ved næste dosisrulles start. 

 

Såfremt der ikke kan ventes til næste dosisrullestart, skal apoteket kontaktes med hensyn til at 

lave en akut håndtering, således at der pakkes en rulle, der dækker perioden frem til næste 

ordinære dosisrulle. 
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3.  Udskriv dosisdispenseringskort som pdf 

 

Hvis en patient får dosisdispenseret medicin, er det muligt at printe DD kortet, og få dette vist 

som PDF:  

 

 
Dosisdispenseringskortet er et centralt print. De lægemiddelordinationer, der endnu ikke er 

overført til FMK DD kort vil du finde på den sidste side.  
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4.  Typiske opmærksomhedssituationer / 
håndtering af disse 

 

I forbindelse med oprettelse af borgers dosiskort til FMK DD modul er der et par scenarier, som 

vil give anledning til kontakt mellem læge og apotek. 

Det drejer sig om åbne DD recepter på seponerede lægemiddelordinationer. Apoteket dosispak-

ker ikke hvis recepten ikke har en tilknyttet ordination. En gyldig DD recept skal være knyttet til 

en aktuel lægemiddelordination, idet doseringen hentes fra selve ordinationen. 

En anden situation er hvis der utilsigtet er sat en doseringsslutdato på ordinationen. Apoteket 

pakker den aktuelle dosering for perioden, vær derfor opmærksom på at doseringsslutdato ude-

lukkende anvendes hvis patienten ikke skal have medicinen i en periode. 

 

Se nedenfor, hvordan du opdager om der er åbne recepter uden aktuel ordination. 

 

  Åbne DD recepter på seponerede lægemiddelordinatio-
ner 

 

Du vælger fanebladet ’Recepter’. Her tilbydes forskellige filtreringer: 

 
 

Vælg ’Vis kun åbne’. Ved at vælge ’Gruppér recepter på lægemiddelordination’, vil det være 

overskueligt at finde åbne recepter, der er knyttet til seponerede lægemiddelordinationer. Den 

seponerede lægemiddelordination fremgår som overstreget. På receptniveauet fremgår det, at 

recepten er oprettet som DD recept og fortsat er åben. 

 

Det er vigtigt at en sådan recept bliver annulleret. Disse recepter kan apotekerne ikke anvende 

ved oprettelse af nye dosisdispenseringskort på FMK. 

 

Åbne recepter på seponerede lægemiddelordinationer vil i den nye FMK dosisdispenseringsløs-

ning ikke blive opfattet som gyldige recepter. 


