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Mangel på arbejdskraft får Lolland Kommune til at 
indføre dosisdispenseret medicin som førstevalg i 

hjemmeplejen. Samtidig øger ordningen, ifølge kommunen, 
medicinsikkerheden og mindsker medicinspild. 

Lolland Kommune indfører 
dosispakket medicin som førstevalg

DOSISPAKKET MEDICIN er fremover før-
stevalget i hjemmeplejen i Lolland Kommu-
ne. Det har kommunens Ældre-, Omsorgs- 
og Sundhedsudvalg for nylig besluttet. Alle 
borgere i hjemmeplejen, som i dag får do-
seret medicin af hjemmeplejens persona-
le, vil således fremover modtage medicinen 
dispenseret i små poser fra apoteket, med-
mindre kommunen eller den praktiserende 
læge vurderer det uhensigtsmæssigt. 

Ordningen har, ifølge udvalget, en ræk-
ke fordele. Det er mere patientsikkert, da ri-
sikoen for fejl er langt mindre, når medici-
nen doseres maskinelt, og så er den enkelte 
mindre afhængig af kommunens personale. 

Desuden har Lolland Kommune mange 
ubesatte stillinger på ældre- og sundheds-
området, og man kigger derfor nu ind i nye 
løsninger på, hvordan man kan løse opga-
verne på en god måde med færre hænder. 
Det fremgår af det brev, som kommunen 
har sendt til de borgere, som er omfattet af 
den nye ordning.

I brevet understreger kommunen i øvrigt, 
at man som borger også fremover får hjælp 
til indtagelse af medicin, hvis man har be-
hov for det. Det er alene selve dispenserin-
gen, som apoteket tager sig af. 

Ordningen bliver udgiftsneutral for bor-
gerne. 

Flere apoteker 
med i DD2-projekt

 
DD2-projektet under Steno 
Diabetes Center Odense, hvor 
apotekere fra Sønderborg og 
Aabenraa siden august 2021 
har rekrutteret borgere med 
nydiagnosticeret type 2-dia-
betes, udvides nu til at omfatte 
apoteker i Sundhedsklynge 
Lillebælt. Indtil videre har fem 
apotekere tilmeldt sig.

Der er tilsvarende planer om 
at udvide med apoteker, der 
kan henvise patienter til blod-
prøver på Svendborg Sygehus.

Apotekerne rekrutterer, 
indhenter samtykke, måler 
puls, talje- og hoftemål, vægt 
og højde og tager dialogen 
om motion og alkoholfor-
brug. Patienterne henvises til 
blodprøvetagning på Kolding 
Sygehus. Apoteket honoreres 
for ydelsen.

DD2 (Dansk center for 
strategisk forskning i type 
2- diabetes) har til formål at 
skabe bro mellem forskning og 
behandling. De sker gennem 
indsamling af viden og data 
om type 2-diabetes til brug for 
forskningen. Indsamlet data 
fra læger, kommuner og apo-
teker i dette projekt anvendes 
til at målrette behandlingen, 
mindske risikoen for følgesyg-
domme og forbedre livskvali-
teten for patienterne.
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Seponerede recepter bliver 
automatisk slettet i FMK
Nu bliver alle recepter automatisk slettet i FMK, 
så snart behandlingen er seponeret. Det er godt for 
patientsikkerheden, da patienterne ikke kommer 
til at købe medicin, hvor behandlingen er ophørt. 
Og det letter apotekets rådgivning, når man ikke 
behøver være i tvivl om, hvorvidt patienten fortsat 
skal tage et lægemiddel. 

Den automatiske sletning af recepten har længe 
været et ønske fra læger, sygehuse og apoteker. 
Hidtil har det krævet en aktiv handling fra lægen at 
slette recepten i FMK, og det har været besværligt – 
ikke mindst i de tilfælde, hvor det eksempelvis er en 
sygeplejerske, der har omlagt en behandling.

Den automatiske sletning trådte i kraft 1. oktober, 
og den gælder ikke aktive ordinationer og recepter.  

I Sverige har 150 apoteker siden marts i år 
afprøvet en ny inhalationsydelse til patien-
ter med KOL eller astma. I alt nåede apote-
kerne at gennemføre 7.905 vejledninger.

Afprøvningen viste, at næsten halvdelen 
af patienterne havde brug for korrektioner 
til inhalation eller håndtering af device, og 
i de tilfælde måtte apoteksfarmaceuterne 
hjælpe med at rette fejlene, så patienterne 
kunne få den optimale effekt af inhalati-
onsmedicinen. 

Næste trin er et forsøg med medicin-
samtaler, som påbegyndes i november. 
Samtalen vil kun blive tilbudt patienter, som 
skal begynde at tage statiner mod forhøjet 

kolesterol. Umiddelbart ligner ydelsen den 
danske medicinsamtale, som består af to 
samtaler med nogle ugers mellemrum. 
Målet er at få 1.500 patienter igennem 
frem til sommer.

Den danske og den norske apoteker-
forening har bidraget med sparring til 
projektet, som gennemføres 
i samarbejde mellem 
myndighederne og den 
svenske apotekerfor-
ening. Det treårige pro-
jekt skal afrapporteres 
endeligt til den svenske 
regering i marts 2024. 

 
Jobportalen på Apotekskarriere.dk er blevet både bedre 

og billigere. Et nyt samarbejde med Jobindeks betyder, 
at annoncer, der slås op på jobportalen, automatisk vises 

på Jobindeks også, uden at man behøver gøre ekstra. 
Desuden falder prisen med knap 1.000 kr., så det nu koster 

2.999 kr. at annoncere en ledig stilling på portalen.
Inden for kort tid vil der i øvrigt blive mulighed for, at man 

kan annoncere efter studerende uden beregning.

Svenske apoteker tester 
nye sundhedsydelser

Jobportalen bliver 
bedre og billigere


