
Dosispakket medicin er en langt mere nøjagtig og sikker måde at dispensere 
medicin på sammenlignet med manuel dispensering. Muligheden, for at 
borgerne kan få deres medicin dosispakket, har eksisteret siden 2001, og er 
en velafprøvet dispenseringsform.  

Dosispakket medicin er færdigpakket medicin til 14 dage for den enkelte 
borger. På hver dosispose står borgerens navn, cpr.nr., hvilken medicin 
posen indeholder, samt hvornår den skal tages.

Dosispakket 
medicin 
 - Sikker og effektiv dispensering  
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Dosispakket medicin – Sikker og effektiv dispensering

Fordele for den praktiserende læge

Øget medicinsikkerhed  
En del af sikkerhedsproceduren, inden de pakkede 
dosisposer bliver frigivet til udlevering, er fotokontrol 
af dosisposerne. Dette er med til at sikre, at indholdet 
i dosisposerne stemmer overens med lægens ordina-
tioner. En opgørelse fra et pakkeapotek viser, at an-
tallet af fejl svarer til 2 fejl pr. 1 million dosisposer. 
Til sammenligning har undersøgelser af manuel dis-
pensering vist, at der er en fejlrate på 18.000-40.000 
fejl pr. 1 million manuelle dispenseringer. 

Bedre overblik 
Dosispakket medicin indeholder som udgangspunkt 
størstedelen af en borgers aktuelle medicin. Det giver 
læge, kommunens plejepersonale, apotek og pårøren-
de et effektivt og samlet overblik over borgerens 
daglige medicinindtag. Dosispakket medicin sikrer 
endvidere bedre mulighed for vurdering og løsning af 
eventuelle uhensigtsmæssigheder i medicineringen, 
for eksempel lægemidler der interagerer.   

Forbedret compliance 
Dosispakket medicin bidrager til øget compliance, 
idet borgeren på en intuitiv og enkel måde kan 
følge den aftalte medicinering ved at ”indtage 
en pose” morgen, middag og aften. Et hollandsk 
studie viser, at 91 procent af de medicinbrugere, 
der får dosispakket medicin, er compliante. Til 
sammenligning gælder det kun for 58 procent af de 
borgere, hvor medicinen er manuelt dispenseret.

Effektiv proces 
Når medicin dosispakkes yder FMK den service, at 
der automatisk bliver sendt fornyelsesanmodninger 
på recepter til lægen. Når lægen accepterer forny-
elsesanmodningen, modtager apoteket automatisk 
en ny dosisrecept ud fra de oplysninger, der er i 
ordinationen. Denne funktion medfører en effektiv 

og tidsbesparende arbejdsgang for lægen, og det 
sikrer desuden, at borgeren ikke utilsigtet løber tør 
for medicin. 

Det er altid muligt at ændre i den medicin, 
der dosispakkes 
Hvis der opstår behov for at ændre i medicinen - for 
eksempel i styrke elle dosering - ændrer lægen i or-
dinationen. I mange tilfælde kan ændringen følge 
dosisperioden, hvor borgeren får en ny dosisrulle 
hver 14. dag. I meget få tilfælde er der behov for, at 
ændringen skal ske straks. Det er der også mulighed 
for med dosispakket medicin, idet der kan pakkes 
erstatningsruller (akut-ruller) eller tillægsruller med 
meget kort varsel.
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Fordele for borgeren

Øget tryghed 
Dosispakket medicin bidrager til at give borgeren 
en større tryghed i at tage den rigtige medicin på 
det rigtige tidspunkt. Det er med til at forbygge fejl-
medicinering, og kan bidrage til øget livskvalitet, 
fordi der opnås større gavn af behandlingen, når 
compliance øges. 

Udover den øgede tryghed hjælper dosispakket 
medicin også borgeren til at være selvhjulpen og 
inddraget i den medicinske behandling i længere 
tid. Dosispakket medicin kan også være en stor 
hjælp for pårørende, der håndterer deres forældres, 
ægtefælles eller børns medicin.  

Mindre medicin spild 
Med dosispakket medicin får borgeren kun den 
nødvendige mængde medicin. Borgeren har der-
for ikke et lager af medicin, der kan udgøre en 
risiko for dobbeltmedicinering, eller som skal 
kasseres ved evt. ændringer. Målinger foretaget 
på danske apoteker viser, at apoteket modtager 
mindre returmedicin pr. person, når medicinen er 
dosispakket. 

Lav egenbetaling for dosis  
Det gebyr, det koster at få dosispakket medicinen, 
er omfattet af reglerne for sygesikringstilskud 
og kommunalt helbredstillæg. Sygeforsikringen 
”danmark” yder også tilskud.

Egenbetalingen for at få dosispakket medicin 
varierer alt efter, hvor meget en borger modtager 
i sygesikringstilskud. For en typisk ældre borger 
med et medicinforbrug på 3.000 kr. årligt, og som 
modtager helbredstillæg, vil borgerens betaling 
for at få dosispakket medicinen være under 1 kr. 
dagligt.     

Hvad er dosispakket medicin?

Hvad koster det?

• Dosispakket medicin er færdigpakket me-
dicin klar til brug for den enkelte borger.

• Dosispakket medicin pakkes i hygiejniske 
engangsposer (dosisposer), der sidder sam-
menhængende i en rulle (dosisrulle).

• På hver dosispose står borgerens navn, 
cpr.nr, hvilken medicin posen indeholder, 
samt hvornår den skal tages.

• En dosisrulle indeholder medicin til 14 
dage.

• Dosisposerne er nemme at åbne – enten 
med fingrene eller ved hjælp af en saks. 

 

På apoteket.dk/dosispakker findes en bruger-
venlig prisberegner. Den hjælper med at bereg-
ne meromkostningen ved dosispakket medicin 
for en konkret borger med udgangspunkt i 
forventet CTR-saldo og evt. helbredstillæg. 



Apoteket som samarbejdspartner

Apotekerne har helt særlig viden om medicin. Apotekerne er derfor en oplagt samarbejdspartner i 
indsatsen for at løse nogle af de mange lægemiddelrelaterede problemer i sundhedssektoren.

Apotekerne samarbejder allerede med mange af landets kommuner om lægemiddelrelateret sund-
hedsfremme og forebyggelse af utilsigtede hændelser. Apotekerne leverer kvalitetsstyrede sund-
hedsydelser med dokumenteret effekt, som øger sikkerheden og trygheden for både borgere og 
sundhedspersonale.

Vil du vide mere?

På www.apoteket.dk kan du finde yderligere information om sundhedsydelsen. Du er desuden 
velkommen til at kontakte dit nærmeste apotek eller Danmarks Apotekerforening for uddybende 
information og spørgsmål.

Danmarks Apotekerforening 
Telefonnummer: 33 76 76 00 
E-mail: apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk

0
8
/2

2

Dosispakket medicin – Sikker og effektiv dispensering

Fordele for kommunens 
plejepersonale

Bedre brug af ressourcer 
Dosispakket medicin sikrer en nøjagtig dispensering 
af medicin med minimal involvering fra fagprofes-
sionelle i kommunerne. På den måde er dosispakket 
medicin med til at frigive ressourcer til andre vigtige 
plejeopgaver. 

En større dansk kommune har analyseret deres 
medarbejderes tidsforbrug i forbindelse med dispen-
sering af medicin til borgerne i kommunen. Deres 
tal viser, at der bliver brugt cirka 30 minutter pr. 
borger hver 14. dag på manuel dispensering. Den tid 
reduceres markant med dosispakket medicin. 

Brug af dosispakket medicin har for hver 160 bor-
gere frigjort tid svarende til et årsværk til andre 
plejeopgaver. 

Forbedret arbejdsmiljø 
For personalet, der skal håndtere medicin, giver 
dosispakket medicin både faglig tryghed og større 
mulighed for at fokusere på kerneopgaven med pleje 
og omsorg. 

En ikke uvæsentlig sidegevinst for arbejdsmiljøet er 
desuden, at plejepersonalet undgår fingerskader ved 
håndtering af blisterpakninger.

Dialog og samarbejde

Det lokale apotek bistår gerne med dialog, 
rådgivning og aftaler vedrørende dosispakket 
medicin imellem apotek, læge og plejeperso-
nale samt eventuelt borgeren selv.


