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M E D I C I N S I K K E R H E D

Et postkort skal minde 
sundhedspersonale om at 
være ekstra opmærksom, 
når de håndterer borgeres 
insulin. Det er et af de syv 
risikosituationslægemidler, 
hvor der sker flest fejl.

Insulin er et af de lægemidler, der 
oftest er involveret i utilsigtede 
hændelser (UTH) af den mere alvor-

lige slags. Alene i perioden 2020 – 2021 
blev der indrapporteret mere end 3.000 
UTH’er med insulin. De kan i værste fald 
have haft dødelig udgang.

Derfor har Apotekerforeningen i sam-
arbejde med Styrelsen for Patientsikker-
hed og Medicin.dk udviklet et informa-
tionskort, som apoteket kan udlevere 
til personale, der håndterer borgeres in-
sulin.

Insulin udgør en særlig risiko, når be-
handlingen håndteres af mange forskel-
lige personer på eksempelvis plejehjem 
eller i hjemmeplejen. Her har personalet 
ofte ansvaret for flere personers insulin-
behandling, og det øger risikoen for fejl.

”Typiske fejl med insulin er, at man 
forveksler den langsomtvirkende og 
hurtigtvirkende type, og at man bru-
ger den forkerte insulinpen i en forkert 
dosis. Det sker også, at man glemmer 
at måle blodsukkeret, før man giver in-

Nyt kort skal forebygge 
medicinfejl med insulin

Typiske fejl med insulin er, at man forveksler 
den langsomtvirkende og hurtigtvirkende 
type […] Det kan give alvorlige skader og i 
værste fald ende i dødsfald
Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør, Danmarks Apotekerforening

Hvad er et 
risikosituationslægemiddel?

En række lægemidler står for en stor 
del af utilsigtede hændelser med 
medicinfejl – fejl i håndteringen, der 
kan have alvorlige konsekvenser for 
borgerne. De syv risikosituationslæ-
gemidler er: 

• antidiabetika 
• blodfortyndende medicin
• digoxin
• gentamicin
• kalium
• lavdosis methotrexat
• opioider

sulin, eller at man glemmer at 
handle på denne måling. Konse-
kvensen er, at der opstår en util-
sigtet hændelse, når personen 
får for højt eller for lavt blodsuk-
ker. Det kan give alvorlige skader 
og i værste fald ende i dødsfald,” 
fortæller Apotekerforeningens 
sundhedsfaglige direktør Birthe 
Søndergaard.

Perfekt timet
Hun tilføjer, at det skærpede fo-
kus på insulin som et risikositu-
ationslægemiddel passer godt 
ind i apotekernes kampagne for 
bedre medicinsikkerhed. Informations-
kortet er også perfekt timet i forhold til 
den kampagne om sikker brug af insu-
lin, der bliver skudt i gang på apotekerne 
i maj måned.

Apotekerne har i første omgang hver 
modtaget 200 postkort, som de op-
fordres til at dele ud til personale, der 
håndterer borgeres insulin. Det kan ek-
sempelvis være i forbindelse med ud-
bringning af insulin til plejehjem, bo-
steder og til borgere, der får hjælp til 
medicinhåndteringen.

Der er tidligere udgivet tilsvaren-
de postkort om Methotrexat og Praxa-
da. Det er nogle af de syv risikosituati-
onslægemidler, hvor kombinationen af 
lægemidlet og den situation, det bliver 
brugt i, desværre betyder en særligt stor 
risiko for fejl. 


