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Formål:
at beskrive rammerne omkring samarbejdet i forbindelse med Fælles Medicinkort herunder:
-

Beskrive procedurer og arbejdsgange i forbindelse med FMK
Tydeliggøre kompetencer og ansvar i forhold til FMK

Målgruppe og ansvar:
Sygeplejefagligt (sygeplejersker og sosu-assistenter) ansat i Frederiksberg Kommune samt Praktiserende læger i
Frederiksberg Kommune. Kommunen har ansvar for at reviderer vejledningen ved behov.
Bestyrelsen i PLO-Frederiksberg har ansvar for, at instruksen er kendt af kollegaer. Ledere af institutioner i
Sundheds- og Omsorgsafdelingen har ansvar for, at instruksen er kendt af medarbejdere.
Anvendelsesområde:
Vejledningen vedrører borgere bosiddende i Frederiksberg Kommune, hvor kommunens plejepersonale
administrerer borgernes medicin.
Definition af begreber:
FMK: Fælles medicinkort
Fremgangsmåde:
Kommunalt sygeplejefagligt personale skal vide:
1. En ordination i FMK kan indeholde både fast og pn. medicin samtidigt. Adskillelsen skal håndteres lokalt i
KMDCare.
2. Hvis en ordination der fx. varer 5 dage, men starter med få dages forsinkelse i forhold til
ordinationsdatoerne, håndteres dette lokalt i KMDCare.
3. Pn. ordinationer er en rammedelegation. Præparatet kan gives ved behov og undlades hvis behovet ikke er
tilstede. I KMDCare noteres under anvendelse af PN i dertilhørende fane i medicinlisten.
4. Ved ordination af 500 mg og apoteket udleverer 250 mg, skal dette håndteres lokalt i KMDCare.
5. Ved dosering af ikke lægeordineret natur og håndkøbsmedicin, oprettes præparaterne lokalt i KMDCare. Ved
begrundet mistanke om interaktioner med andet medicin kontaktes lægen. Borger opfordres altid selv til at
informere lægen om brug af natur- og håndkøbsmedicin
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6. Er borgeren i et aktuelt behandlingsforløb hos speciallæge (geriater, psykiater, hospitalsambulatorium mv.)
bestilles relevant medicin dér.
7. Hvis en ordination oplagt er kortvarig, fx antibiotika, men fejlagtigt sat uden slutdato, skal der rettes
henvendelse til den ordinerende læge.
Praktiserende læge kontaktes i følgende situationer:
1. Ved dosering af natur- og/eller håndkøbsmedicin, kontaktes lægen ved begrundet mistanke om
interaktioner med andet medicin.
2. Recepter fornyes og/eller ændres af den læge der følger patienten. I tvivlstilfælde kontaktes egen læge.
3. Hvis en fast ordination er påført slutdato.
4. Hvis Pn. ordination ikke fremgår med en max døgndosis.
Procedurer og arbejdsgange for praktiserende læger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ordinationer oprettes i FMK, plejepersonale orienteres enten mundtligt eller i korrespondance.
En fast ordination må ikke have slutdato.
Temporær ordinationer skal påføres en slutdato.
En ordination på 500 mg, skal om muligt følges af apoteket, men personalet skal kunne håndtere lokalt hvis
der er udleveret 250 mg.
FMK ajourføres i forbindelse med opsøgende og opfølgende besøg samt ved kroniker- og demenskontroller.
Lægeordineret håndkøbspræparater og pn. medicin oprettes i FMK.
Ved ikke lægeordineret natur og/eller håndkøbsmedicin vurderes evt. interaktioner.
Der skal angives indikation for ordinationer.
Fast medicin og pn kan stå i samme ordination.
Pn. ordinationer skal have max. døgndosering anført.
Er patienten afsluttet i et behandlingsforløb hos anden overgår kontrol og receptfornyelser til egen læge.
Undlades konkret klokkeslæt/dag i ordinationen, kan personalet selv bestemme doseringspunkt.

Der henvises overordnet til følgende instrukser i kvalitetshåndbogen for understøttelse af dette enighedsdokument:
Medicinadministration støtte til borgeren-udlevering af dosiseringsæsker- og dosisposer.pdf
Medicindispensering medicinadmnistration og modtagelseskontrol.pdf
Medicinmodtagelse opbevaring og destruktion.pdf
Medicinordination instruks.pdf
Referencer:
Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168156
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