
                    I SIKRE HÆNDER dispensering  

Navn:                                             Bolig:                           Dato:Ja N 

Tjekliste – sikker medicinhåndtering ved dispensering Ja Nej Ikke 
relevant 

Identifikation    
Opdater medicinlisten på FMK    
Det er undersøgt, om der er sket ændringer i medicinen, siden sidste dispensering (kure er 
afsluttet e. lign) 

   

Bemærkningsfeltet på medicinlisten, er udfyldt med f.eks. medicinen opbevares i orangeboks 
eller beboeren får både dosis.disp og doseret i æsker e. lign 

   

Udprint den opdateret medicinliste til hver bolig og tjek om listen stemmer overens med det 
gamle 

   

Dispensering    
Dosisæsker og andre beholdere er markeret med Navn-bolig-Cpr.nr    
Den rette medicin er til stede i forhold til den gældende medicinliste. 

- Kontroller om hvert præparat er dokumenteret korrekt mht. dosis, antal, ordination, 
styrke, indikation og evt. seponeringsdato 

   

Medicinen der gives med interval f.eks. 1 x ugeligt, er skrevet ude i bemærkningsfeltet f.eks. 
hver Mandag, og highlight’et 

   

Den ophældte medicin stemmer overens med medicinlisten mht. antal og tidspunkter på 
døgnet. 

   

En medarbejder har talt efter (egenkontrol)    
Tjek medicinen undervejs, om der skal genbestilles på FMK. Hvis ja-skriv det bestilte i 
kladdehæfte. 

   

Tjek om der skal bestilles PN medicin, Insulin, cremer, kur e.lign. Hvis ja-skriv det bestilte i 
kladdehæfte. 

   

BEMÆRKNING: 
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