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Undgå løse recepter for borgere der modtager dosisdispensering 
 
 
Der er i januar 2014 gennemført en løsning i apotekssystemerne, som betyder, at 
udleveringer af dosisdispenseret medicin kobles til den gældende lægemiddelor-
dination. 
 
Med den nye løsning i apotekernes systemer vil lægerne i FMK få et langt bedre 
overblik over, hvilke udleveringer af dosisdispenseret medicin, der er foretaget til 
patienten.  
 
Hidtil har de enkelte ekspeditioner af dosisdispenserede lægemidler fremstået som 
løse recepter i FMK uden direkte kobling til lægemiddelordinationen. Fremover 
vil de enkelte dosisekspeditioner i FMK blive sammenknyttet med recepten(og 
lægemiddelordinationen), der ligger til grund for dosiskortet og ordinationen. 
 
Den nye løsning er en fremadrettet løsning. Det vil sige, at løsningen gælder ved 
udstedelse af nye dosisrecepter i FMK. 
 
Det betyder, at for at få glæde af løsningen, skal den enkelte læge oprette nye 
elektroniske recepter på de lægemidler, som borgeren skal have dosisdispenseret.  
 
Lægerne skal derfor udstede nye elektroniske recepter for de af deres borgere, 
som modtager dosisdispensering. Korrekt udstedte elektroniske recepter til dosis-
dispensering oprettet efter 1. februar 2014 skal ikke genudstedes.  
 
Fremgangsmåde: 
 

• Seponer alle borgerens tidligere dosisdispenseringsrecepter. Det sker ved 
at give apoteket meddelelse om seponeringen telefonisk eller pr. fax. 

• Opret nye elektroniske recepter på de lægemidler, som borgeren skal have 
dosisdispenseret  

 
Det er afgørende for at nyttiggøre den nye løsning at, den elektroniske dosis-
recept er udfyldt korrekt. 
 

En recept på et lægemiddel, som skal dosisdispenseres, skal indeholde nedenfor 
nævnte oplysninger og struktureret information om ”dosisdispensering”. Oplys-
ningen om dosisdispensering må ikke anføres som en fritekst. 
 

• Lægemidlets handelsnavn 
• Lægemiddelform 
• Styrke  
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• Dosering 
• Angivelse af ”start- og slutdato” på dosisdispenseringen. Det kan omfatte 

en tidsperiode på højest 2 år, hvori der løbende skal dosisdispenseres. 
• Har receptudstederen anført »kopi ønskes«, skal apoteket fremsende kopi 

af doseringskort til receptudstederen. 
 

Herefter vil udleveringer af dosisdispenserede lægemidler ske med tilknytning til 
den oprindelige elektroniske recept. Udleveringerne vil fremgå som en dosisdi-
spenseret apoteksudlevering (effektueringer) under hver enkelt lægemiddelordina-
tion i FMK.  
 
Hvis der foretages ændringer i de dosisdispenserede lægemidler, f.eks. dosisæn-
dring, seponering af et lægemiddel eller ophør af dosisdispenseringen eller lign. 
skal dette meddeles apoteket som tidligere pr. telefon eller fax 
 
NSI understreger, at det er lægens ansvar at sikre, at oplysninger om seponeringer 
er tilgået apoteket korrekt, og at nye dosisrecepter er udfyldt korrekt. 
 
Såfremt den enkelte læge er i tvivl om fremgangsmåden i forbindelse med sepone-
ringen af recepter og udstedelse af nye dosisrecepter i FMK, bør lægen forinden 
kontakte apoteket.  


