
08-09-2022

Det mener apotekerne om maskinelt dosispakket medicin 

Stort potentiale for at dosispakket medicin kan øge 
medicinsikkerheden og frigive plejeressourcer

Mange ældre og helbredssvage borgere, der er en del af den 
kommunale plejeomsorg, har vanskeligt ved at håndtere de-
res medicin korrekt. Derfor har plejepersonale på plejehjem, 
bosteder og i hjemmeplejen næsten altid haft dispensering 
af medicin som en fast opgave.

Medicinfejl optræder for ofte, når medicin til borgere, der 
bruger meget forskellig medicin, doseres manuelt.

 Maskinel dosispakning reducerer antallet af medicinfejl 
fra 18.000-40.000 fejl per million manuelle dispenserin-
ger til kun 2 fejl per million dosisposer.

 Maskinelt dosispakket medicin øger medicinsikkerheden 
og medicinefterlevelsen og mindsker medicinspild. Samti-
dig frigiver dosispakket medicin knappe plejeressourcer, 
som i stedet kan anvendes til patientnære plejeopgaver. 

 Danmark halter bagud i brugen af maskinel dosispakning 
af borgeres medicin i forhold til nabolandene.

 Hvis Danmark doserede medicin maskinelt, lige så ofte 
som man gør i Sverige, kunne det frigive 850 sygeplejer-
sker og SOSU-assistenter i kommunerne. Det viser erfa-
ringer fra Aalborg kommune.

 Omfanget af dosis kan øges, hvis kommunernes medici-
nansvarlige får mulighed for at bevilge tilskud til dosis-
pakket medicin for borgere, der kan have gavn heraf.

Baggrund 
Siden 2002 har det været muligt at erstatte manuel ophæld-
ning af medicin med maskinelt dosispakket medicin fra et af 
landets otte dosispakkeapoteker. Medicinen pakkes i små po-
ser til hvert indtagelsestidspunkt, og den leveres fra borge-
rens eget apotek i ruller til 14 dage ad gangen. Dosisrullen 
gør det nemmere for borgeren at huske at indtage den rette 
medicin på det rigtige tidspunkt. Og plejepersonalet skal ikke 
bruge tid på optælling af tabletter. Erfaringer fra Aalborg 
kommune viser, at manuel optælling af tabletter koster 13 
timer årligt pr. borger.

Siden 2012 er brugen af maskinel dosispakning faldet fra 
over 60.000 til nu cirka 40.000 borgere pr. år. Årsagen var 
især manglende it-understøtning af dosispakning. Men det er 
nu løst via et nyt dosismodul i Det fælles Medicinkort (FMK).

Hvis vi i Danmark dosispakkede medicin i samme udstræk-
ning som i Sverige, ville 100.000 flere danskere få maskinelt 
dosispakket medicin.

Maskinel dosispakning 
af medicin på apoteket 
kan reducere antallet af 
medicinfejl. Samtidig 
kan mere dosispakning 
af medicin frigive pleje-
personale til patient-
nære plejeopgaver.
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