
                                                                                                                           
 

Dispenseringstjekliste  

Borgers navn:  

 

Dato:  Initialer: 

 

Punkter til refleksion Ja Nej Ej relevant 

Der er overensstemmelse mellem FMK og LMK    

Behandlingsindikation, aktuelt handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår 

tydeligt ved hvert enkelt præparat på LMK 

   

Fremgår det under generelle medicinoplysninger 

- Hvis borger er i behandling med risikomedicin 

- Hvis borger har medicin, der opbevares særskilt 

- Hvis borger får både dosispakket og medicin fra æsker 

- Hvilket apotek medicin bestilles fra samt hvordan det leveres 

   

Fremgår borgers navn og cpr. nr. på  

- Doseringsæsker 

- Doseringsposer 

- Medicinglas og æsker  

   

Har du sikret dig, at der er sat kryds på igangværende præparater?    

Har du sikret dig, at holdbarhedsdatoen på borgers medicin er ikke overskredet    

Der er kun doseret til det antal dage, hvor der var tabletter nok til en fuld dosering    

Hvis ikke det er muligt at dispensere til den planlagte periode er 

ressourcekoordinatoren orienteret om ændring af dato for næste dispensering 

   

Ved sidedispensering er indholdet i den dosispakkede medicin afstemt med FMK 

inden dispenseringen udføres 

   

Dispenseret pn-medicin er doseret i ordinerede doser og alle er mærket med: 

- Borgers navn og cpr.nr. 

- Dato for dispenseringen samt for medicinens udløbsdato  

- Præparatets navn, styrke og dosis  

   

Har du kontrolleret at antal tabletter på medicinlisten samt under fanen ’fast 

administration’ stemmer overens med antal og tidspunkt for den doserede 

medicin? 

   

Den ordinerede medicin findes i borgers medicinbeholdning     

Har du taget stilling til om der skal bestilles medicin inden næste dispensering?    

Aktuel medicin er opbevaret adskilt fra ikke-aktuel medicin     

Borgers medicin er adskilt fra øvrige borgeres medicin    

Er der ansøgt om dosispakket medicin, hvis borger har været stabil i 

medicineringen i 3 måneder? 

   

Ved bortskaffelse af medicin sikres én af følgende: 

- Borger/pårørende er orienteret om at rest medicin skal retur til apoteket  

- Såfremt borger/pårørende ikke selv kan returnere rest medicin stilles det i 

en lukket pose hos borger, markeret med dato og ”ikke i brug”.   

   

 


