
 

Senest revideret 7.4.21 ifm. test – Hjemmeplejen Vestervang 

 

 

Antal faste administrationstidspunkter pr døgn som vi administrerer: 
 
____________________ antal pr./døgn 

Udfyld tjeklisten med følgende: 

• X = ja 

• / = nej  

 Tjekliste: Medicinadministration pr døgn 
Borger navn:   Dato: 

  Morgen  Middag  Aften  Nat 

Klokkeslæt (skrives under morgen, 
middag, aften eller i de blanke ved 
skæve tidspunkter) 

        

Er FMK opdateret? (er der rød bjælke 
så kontakt assistent)  

        

Navn og cpr.nr er synligt på dosisposer, 
doseringsæsker og ikke dispenserbar 
medicin 

        

Doseringsæsker: Tjek antal tabletter 
stemmer med antallet under ”Fast 
administration” i Cura  

        

Dosispakket medicin: Tjek antal 
tabletter i dosispose stemmer overens 
med antallet under “Fast 
administration” i Cura 

        

Medicinen er set indtaget          

Medicinen ikke set indtaget – 
medicinen er udleveret 

        

Initialer    
 

      

Anden medicin   Morgen  Middag  Aften  Nat 

Øjendrypning          

Medicinske plastre         

Suppositorier/ Stikpiller         

Laksantia og movicol         

Inhalationer         

Næsespray         

Medicinske cremer          

Subcutan injektioner/S.C         

Intramuskulær injektion/I.M         

Brusetabletter         

Flydende medicin pr. os.         

Kontroller at der er label med 
anbrudsdato på al anden medicin – 
eks. dråber, inhalationer, cremer & 
mixturer. 

        

Der er kvitteret for ikke dispenseret 
medicin i Cura  

        

Initialer (Hjemmehjælper)         

Initialer (Assistent/Spl.)         
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