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Målgruppe
Denne folder er udarbejdet til personale på plejehjem, i hjem-
mesygepleje og distriktspsykiatri, praktiserende læger og
speciallæger, systemleverandører, apoteker samt MedComs
projektledere.

Baggrund
Bekendtgørelsen om dosisdispensering af lægemidler (nr. 80)
trådte i kraft 5. februar 2003. Bekendtgørelsen giver adgang til
at dosisdispensere lægemidler til bestemte (navngivne) patien-
ter i den primære sundhedssektor. Apotekerfonden af 1991
har bevilget midler til projektet for at sikre en fælles national
standard for kommunikation af det elektroniske doseringskort. 

Apotekets maskinelle dosisdispensering varetages af 10 pakke-
apoteker, der leverer dosispakker til Danmarks 284 apoteker.

Informationsflow

Lægen 
afsender
recept til
apoteket

Apoteket
modtager
recept og
udfærdiger
et dose-
ringskort Apoteket sender

doseringskortet til
lægen efter anmod-
ning fra denne

Apoteket sender
doseringskortet til
pakkeapoteket

Pakkeapoteket
sender kvitte-
ring, ordre-
bekræftelse 
og faktura til
apoteket

Dosisdispenseret medicin er medicin pakket til hver enkelt bruger i éngangs-
doseringsposer. Medicinen er doseret til den enkelte patient, til hvert enkelt 
doseringstidspunkt. Det betyder, at brugeren får den rette dosis på det rette 
tidspunkt. Det giver brugeren større tryghed i forbindelse med medicindosering
og -indtagelse, styrker sikkerheden omkring medicindosering og mindsker risiko
for fejlmedicinering og fejldosering.



Projektet
Det samlede projekt indeholder:

● Udvikling og testning af fælles standarder for meddelelser,
der anvendes i forbindelse med dosisdispensering.

● Fælles standarder for elektronisk overførsel i forbindelse
med dosisdispensering.

● Det vil fra medio 2003 være muligt for lægen at ordinere
dosisdispensering via den elektroniske recept.

● Der vil ved projektets afslutning kunne sendes ens meddel-
elser mellem udleverings- og pakkeapotek samt mellem alle
apotekssystemer. Der foreligger en beskrivelse på, hvordan
meddelelsen kan anvendes i forbindelse med lægens recept-
udstedelse. Standarden vil være opbygget som øvrige sund-
hedsmeddelelser og godkendt af MedCom.

Der vil blive publiceret nedenstående dokumenter:

● Det gode Doseringskort
● Den gode Doseringskortkvittering
● Den gode Dosisfaktura
● Den gode Ordrebekræftelse
● Testvejledninger for De gode meddelelser.

Doseringskortet
Et doseringskort giver en oversigt over den enkelte patients
medicinering. Det udfærdiges af apoteket, på baggrund af
recept fra læge.

Det elektroniske doseringskort indeholder oplysninger om
patient, lægemidler og doseringer og skal anvendes af udleve-
rings- og pakkeapotek til udførelse af maskinel dosisdispense-
ring.

Apoteket er forpligtet til at forsyne patienten med en papir-
kopi af sit doseringskort. Patienten får herved en oversigt over
hvilke lægemidler, der er doseret i dosispakkerne.



Projektgruppen
Projektgruppen består af følgende medlemmer:

Palle Runer, DataPharm
Kresten Nielsen, DADL
Astrid Dyssegaard, Danmarks Apotekerforening
Karin Meinicke Andersen, Danmarks Apotekerforening
Søren Thygesen, Søren Thygesen Data
Steen Mejlgaard Jensen, Glostrup Apotek
Erik Jacobsen, Datagruppen MultiMed ApS
Anna Behrens, Lægemiddelstyrelsen
Gert Askaa, Lægemiddelstyrelsen
Claus Mortensen, Lægemiddelstyrelsen
Karin Demkjær, MedCom
Ib Johansen, MedCom
Lise Arendtsen, MedCom (projektleder)

Information
Yderligere information kan læses på www.medcom.dk
under fanen dosisdispensering.

Dosisdispensering
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

Center for

Sundheds-telematik
FYNS AMT
Rugårdsvej 15,2   5000 Odense C
Telefon 6613 3066   Fax 6613 5066
Homepage: www.medcom.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet   
Slotsholmsgade 10 -12   1216 København K
Telefon 3392 3360   Fax 3393 1563

MedCom

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●


