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5. Medicin
5.12  FMK – Ændret styrke på udlevering
Formål & relevans (hvem skal 
have det her skema) Alle borgere hvor kommunes leverandører har ansvar for 

medicindosering og/eller medicinadministration 

Forudsætning Medarbejder har en digital signatur og har relevante FMK roller 

Placering Ikke relevant

Handling ved overdragelse for 
afsender

Ikke relevant

Handling ved overdragelse for 
modtager

Ikke relevant

Status Ikke relevant

Hvem tilføjer/udfylder 
skemaerne

Medicinansvarlig hos borger

Det kan ske, at der kommer udleveringer med en anden styrke end ordinationens. 
Styrken vil derfor ikke længere passe med ordinationens doseringstekst, og det står pludselig som 
om, at borgeren skal have halvt så meget/dobbelt så meget medicin, som lægen har ordineret.
Problematikken kan f.eks. opstå i følgende to situationer:
1. Lægen opretter en ordination med fx. styrke 20mg. Samtidig opretter han en tilhørende recept 
med en styrke på f.eks. 10mg. Herved udleverer apoteket medicinen i 10 mg
2. Lægen opretter en ordination med f.eks. styrke 20mg. Samtidig opretter han en tilhørende recept 
også med en styrke på 20 mg. Apoteket har desværre ikke denne styrke hjemme og udleverer derfor 
dobbelt så mange tabletter i 10 mg.

Nexus kommer med en advarsel, hvis der er forskel på styrken på ordinationen og den valgte 
udlevering.
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 Du skal derefter skrive en ny tilpasset doseringstekst i et nyt doseringsfelt. Feltet hedder “Dosering 
(ændret styrke på udlevering)”

Det er teksten fra dette nye doseringsfelt som bliver vist på medicinlisten og print af denne. Det er 
meget vigtigt samtidig at tilrette administrationsrækken, så den stemmer overens med den nye 
doseringstekst og styrken på medicinen.
Der vil komme en advarsel, når der skiftes tilbage til en udlevering, hvor styrken igen passer med 
ordinationen, således at man husker at rette administrationsrækken tilbage igen.

OBS VIGTIGT: I tilfælde af, at der skal skiftes til ny udlevering med en anden styrke, men samme 
dosis, midt i en doseringsperiode kan det være nødvendigt at foretage ændringen til den nye 
udlevering fra den første dag der dispenseres fra, så æskerne og styrken bliver ens i hele perioden. 

Eksempel: 
Læge ordinerer 2,5 mg og borger får en tablet dagligt. Apotek udleverer 5 mg. 

Ændret styrke på udlevering angives i FMK og doseringsteksten skal ændres til ½ tbl. dagligt og der
ændres i administrationsrække til 0,5.

Inden dispensering kontrolleres, at der er tilstrækkelig antal tabletter i samme styrke til hele 
perioden. F.eks. 2,5mg.
Sygeplejerske/SSA konstaterer der ikke er nok 2,5 mg. Tabletter til hele perioden. 

Der dispenseres ud fra den nye udlevering på 5 mg, altså svarende til ½ tbl. =2,5mg dgl.

De resterende 2,5 mg. tabletter skal enten kasseres eller gemmes væk i lukket pose indtil apoteket 
igen leverer den ordinerede styrke på 2,5 mg.
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