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Med overflytningen til FMK 

er vejen banet for et større 

gennembrud for den dosis-

pakkede medicin, forudser 

apotekernes repræsentant i 

FMK Styregruppen, Asger 

Rosenkilde Mortensen. Det 

bliver meget nemmere, 

lyder meldingen fra et af 

testapotekerne.

Tekst: Trine Ganer

Nemt og trygt for borgeren 
og sparet tid for kommu-

nens plejepersonale. Dosispakket 
medicin har mange fordele. De 
små poser, som apoteket pakker 
til den enkelte borger med medi-
cin i den rette dosering, gør det 
nemt for især polyfarmacipatien-
ter at holde styr på medicinen. 
Og så frigiver det potentielt efter-
tragtede medarbejderressourcer i 
kommunerne, når hjemmesyge-
plejersker og plejepersonale kan 
bruge tiden hos borgeren på no-
get andet end at fylde tabletter i 
doseringsæsker.

Mere end 30.000 danskere får i 
øjeblikket deres medicin leveret i 
færdigpakkede dosisruller fra 
apoteket – et tal, der kommer til 
at vokse markant, når apoteker-
nes håndtering af dosisdispense-
ret medicin flytter over på det 
Fælles Medicinkort (FMK). Det 
tror og håber apotekernes repræ-
sentant i den tværsektorielle ar-
bejdsgruppe for FMK, Asger Ro-
senkilde Mortensen fra Værløse 

Apotek.
”Det bliver meget nemmere for 

både læger, apoteker og plejetil-
bud at håndtere borgere på dosis-
dispenseret medicin. Før har vi 
kigget ind i forskellige systemer. 
Det har givet mange udfordringer 
og uhensigtsmæssigheder. Nu 
kommer vi alle sammen til at kig-
ge ind i FMK, og der bliver en di-
rekte kobling fra lægens ordinati-
on i FMK til dosispakkeriet. Det 
bliver en kæmpe forbedring,” si-
ger han.

Attraktivt for 
kommunerne

Med de nye lettere arbejdsgange 
bliver det, ifølge Asger Rosenkilde 
Mortensen, mere attraktivt for 
kommunerne at sætte borgere på 
dosispakket medicin.

”Tag nu for eksempel hjemme-
plejen. Her bruger personalet rig-
tig meget tid på at håndtere bor-
gernes medicin. Man vil kunne 
frigøre mange medarbejdertimer 
til andre plejeopgaver, hvis bor-
gere i stabil behandling får leve-
ret deres medicin dosispakket,” 
siger han.

Og interessen fra kommunerne 
vokser da også i øjeblikket, ople-
ver han.

”Kommunerne er meget opta-
gede af at se på, hvordan de bru-
ger medarbejdernes tid bedst mu-
ligt, og jeg fornemmer, at mange 
er ved at få øjnene op for poten-
tialerne i dosispakket medicin. 
Jeg ved, at der er flere kommuner, 
der bare sidder og venter på, at vi 
kommer op at køre i FMK,” siger 

Asger Rosenkilde Mortensen.
Og udrulningen er i fuld gang 

landet over. En del apoteker har 
allerede ifølge planen flyttet do-
sisdispenseringskortene over i 
FMK og resten kommer med in-
den den 15. juni, hvor alle kort 
skal være overført.  

Mange fordele

Et af de apoteker, der har været 
med til at teste overflytningen af 
dosisdispenseringskortene, er 
Holstebro Løve Apotek. Og trods 
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Overflytningen til FMK Dosis  ruller
diverse udfordringer i den indle-
dende fase kan farmakonom Ma-
lene Byskov Vestergaard fra apo-
tekets dosis-team, allerede nu se, 
mange fordele i FMK.

”I dag oplever vi jævnligt, at 
systemet melder fejl, når dosisrul-
len er pakket, og vi gør klar til 
udlevering, fordi lægen har fore-
taget ændringer, som vi ikke har 
fået besked om. Det betyder, at 
rullen må kasseres, og der skal be-
stilles en ny. I FMK laver vi en 
prøvekørsel, inden vi sender en 

bestilling af sted til pakkeapote-
ket. Her vil den straks melde fejl, 
hvis lægen for eksempel har se-
poneret eller tilføjet. Det kan vi 
med det samme gå ind og se på 
og få det rettet,” siger Malene By-
skov Vestergaard.

I det hele taget bliver det nem-
mere at opfange fejl, og dialogen 
med lægen bliver lettere, forudser 
hun.

”Fremover vil lægen selv kunne 
se, hvornår der skal pakkes en ny 
rulle til en borger, og lægen får 

automatisk besked om fornyelse 
af dosisrecepten fire uger før re-
ceptens udløb. Det er nemmere 
for alle, det sparer nogle opring-
ninger, og det forhindrer mange 
af de fejl, vi ser i dag,” siger Male-
ne Byskov Vestergaard.

Hun glæder sig til apoteket er 
fuldt oppe at køre.

”Der er flere udfordringer lige 
nu, men sådan er det i en over-
gangsperiode, og det er mit ind-
tryk, at der arbejdes på at få rettet 
op på de ting, der er.” n

Forbedringer i FMK Dosis
FMK Dosis bliver nemmere at bruge for både læge, pleje-
personale og apotek. Blandt forbedringerne er:

•  Ny dosisrecept ikke nødvendig ved ændringer. Læ-
gen behøver ikke længere udarbejde en ny dosisrecept 
ved ændringer i lægemiddelordinationen 

•  Bedre overblik for alle. Borger, læge og plejepersonale 
kan se en visning af dosisdispenseringskortet, hvad der er 
i den aktuelle rulle, og hvad der planlægges i de næste 
dosisruller.

•  Lægen kan se tidsfrist for ændringer. Lægen kan se 
tidsfristen for ændringer til næste dosisrulle for den på-
gældende borger.

•  Behandlerfarmaceuten kan ordinere tilskud. Fra den 
15. juni kan behandlerfarmaceuten ordinere tilskud til do-
sisdispensering. 

•  Automatisk fornyelse af dosisrecepter. Fire uger før 
receptens udløb sender FMK automatisk en fornyelsesan-
modning til borgerens læge. Borger, plejepersonale, læge 
og apotek skal bruge mindre tid på at kontakte hinanden 
telefonisk.
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