KORT OG GODT om
dosispakket medicin
Opstart/afslut af dosisdispensering
Opstart

1. Opret en elektronisk dosisrecept –
Vær opmærksom på, at der kun bør
være én åben dosisrecept pr. lægemiddelordination til samme periode.
2. Opret dosisrecepten med en dosisdispenseringsstartdato og en slutdato. Disse datoer skal registreres i
doseringsstart- og slutdato og IKKE
i behandlingsslutdato. Behandlingsslutdato skal dog vælges, såfremt
lægemiddelbehandlingen skal seponeres på den anførte dato.
3. Undlades doseringsslutdato, vil FMK
automatisk sætte dosisreceptens
udløb til 2 år efter oprettelsesdatoen.

•

Vejledningen kan med
fordel understøttes af en
lokal aftale med apoteket
om deadlines, informationsflow mm.

•

Seponering må ALDRIG
ske via udstedelse af
recepter

•

AKUT? Kontakt ALTID
apoteket pr. tlf./korrespondance/fax

4. Dosisrecepten sendes elektronisk til
et navngivet apotek.
Seponering

•

Seponering af et enkelt lægemiddel der dosisdispenseres
– dosisrecepten annulleres på FMK.

•

Seponering af hele dosisdispenseringen – alle dosisrecepterne
annulleres på FMK.

•

Dosisrecepten er låst til apoteket mens den ekspederes og endelig
annullering vil først træde i kraft ved næstkommende pakning af
dosisdispensering. Forsøges annullering af recepten når den er låst
af apoteket, kommer der en fejlbesked om, at recepten er under behandling og annulleringen først træder i kraft, når deres ekspedition
er fuldført eller afbrudt.

Ændringer til dosisdispensering
Ændringer til dosisdispensering sker ved
annullering af tidligere åben recept på
FMK og oprettelse af ny elektronisk dosisrecept for ny gældende periode af dosisdispensering.

•

Vejledningen kan med
fordel understøttes af en
lokal aftale med apoteket
om deadlines, informationsflow mm.

•

Seponering må ALDRIG
ske via udstedelse af
recepter

•

AKUT? Kontakt ALTID
apoteket pr. tlf./korrespondance/fax

Ordinationsændringer

1. Relevant dosisrecept annulleres på FMK.
2. Eksisterende lægemiddelordination ændres med ny ønsket dosering på FMK.
3. Opret en ny elektronisk dosisrecept med
ny gældende dosering mm. Ændringer
træder automatisk i kraft fra næste pakning af dosisdispensering.

Fornyelse af dosisrecepter
til ny periode af dosisdispensering

oo Opret en ny dosisrecept. Undlades doseringsslutdato, vil FMK automatisk sætte dosisreceptens udløb til 2 år efter oprettelsesdatoen.
oo Vær opmærksom på, at der kun bør være én åben dosisrecept pr.
lægemiddelordination.

PAUSERING

Dosisdispenseringen kan sættes på pause i en kortere eller længere
periode – kontakt apoteket.

Se endvidere vejledninger om FMK og dosispakket medicin på
https://www.medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk/vejledninger

