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Besvarelse af spørgsmål vedr. medicinliste i forbindelse med kommunernes 
integration til det Fælles Medicinkort 
 
Spm 

Er det et krav, at kommunen skal sørge for, at der er en udskreven medicinliste 

hos en borger, som får hjælp til medicinadministration fra kommunen? 

 

Svar 

Det er i lovgivningen fastsat, at der skal være udarbejdet en liste over den me-
dicin, som efter lægeordination administreres af personalet, men der er ikke 

regler, der pålægger kommunen at sikre, at der er en udskrevet liste tilgængelig 
hos borgeren. Efter Sundhedsstyrelsens opfattelse vil det dog være hensigts-

mæssigt, at der hos borgenen findes en udskreven liste over den medicin, som 
hjemmeplejen administrerer, dels med henblik på at borgeren selv (evt. pårø-

rende) i forbindelse med den konkrete medicingivning kan være orienteret om 
den aktuelle behandling og dels med henblik på, at alle for patientens behand-

ling relevante samarbejdspartnerne, eksempelvis vagtlæge og speciallæger, kan 
være orienteret. 

 
Spm 

Må handelsnavne på de to sidste udleveringer fremgå af beskrivelsen på den 

enkelte lægemiddelordination på en udskreven medicinliste, som kommunale 

medarbejdere benytter til at dispensere borgerens medicin efter? 

 

Svar 
Det er kun det aktuelle handelsnavn, eventuelt sammen med det generiske 

navn, der må fremgå af medicinlisten. Sundhedsstyrelsen finder, at der er risiko 
for misforståelser, fx dobbeltdosering, hvis medicinlisten beskriver det samme 

præparat flere gange. 
 

Spm 
Er det primære formål med den udskrevne medicinliste, som kommunale med-

arbejdere benytter til at dispensere borgeres medicin efter, at fungere som 

medarbejdernes arbejdsredskab? 

 

Svar 

Ja, formålet med medicinlisten er at sikre, at personalet på korrekt måde giver 
borgeren de lægemidler, som lægen har ordineret. Som anført ovenfor kan en 

medicinliste også være hensigtsmæssig af andre årsager.  
 

Spm 
Skal kommunens medarbejdere registrere borgeres selvadministrerede medicin 

på medicinlisten? 
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 Side 2 

Svar 

Den ordinerende læge har ansvar for at vurdere, om en borger/patient selv er i 
stand til at administrere sin medicin eller skal tilbydes hjælp. Med henblik på 

den korrekte pleje og observation er lægen forpligtet til at give plejepersonalet 
relevante oplysninger om patientens helbredsforhold. I de tilfælde hvor perso-

nalet skal observere effekt og eventuelle bivirkninger af selvadministreret me-
dicin, skal denne således fremgå af medicinlisten. Det skal tydeligt fremgå, 

hvilken medicin, der gives af personalet og hvilken medicin patienten selv ad-
ministrerer samt på hvilken måde. Det er således ikke et generelt krav, at per-

sonalet skal dokumentere borgerens selvadministrerede medicin på medicinli-
sten. I nogle tilfælde vil personalet ikke have kendskab til den medicin, som 

borgeren selv administrerer.   
Det er ledelsens ansvar, at der er retningslinjer for sikker dokumentation af re-

levante helbredsforhold, herunder medicinering. 
  

Spm 
Må en medarbejder fra kommunen påføre håndskrevne ændringer på en medi-

cinliste? 

 

Svar 
Sundhedsstyrelsen kan henvise til vejledning nr. 9019 af 15. januar 2013 om 

sygeplejefaglige optegnelser, afsnit 12:  

12. Rettelser og tilføjelser 

Efterfølgende rettelser/tilføjelser til journalen (papirjournal eller elektronisk journal), må 
kun ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst klart fremgår. Overstregning, radering 
e.l. er ikke tilladt. Almindelige skrivefejl må rettes i forbindelse med selve journalføringen. 

Hvis det efterfølgende konstateres, at en oplysning er ukorrekt, må der kun ske rettelse 
ved at markere en tilføjelse. Det skal angives, af hvem og hvornår rettelsen/tilføjelsen er fo-
retaget. 

Elektroniske patientjournaler bør være indrettet således, at journaloptegnelserne efterføl-
gende kun kan læses med eventuelle markeringer af tilføjet eller rettet tekst. 

Patienten eller dennes nærmeste pårørende kan ikke stille krav om at få bestemte oplys-
ninger slettet eller tilført journalen. 

 

Spm 

Skal navnet på producenten af et lægemiddel fremgå af den enkelte lægemid-

delordination på medicinlisten? 

 
Svar 

Handelsnavnet skal som nævnt fremgå. Hvis producentens navn er en del af 
handelsnavnet, skal det stå på medicinlisten, fx Ramipril ”Actavis” eller Rami-

pril ”Hexal”. 
 

 
Med venlig hilsen 
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