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Dosisdispensering 

Apotekerne dosisdispenserer via FMK. Når de skal dosispakke medicinen kigger de på den 

dosering der er på ordinationen og på om der er en gyldig recept. 

 

Dosisdispenseringskort 
Du kan i oversigten se, om patienten har et dosisdispenseringskort. Det vises med et gult ikon i 

midterbjælken som på nedenstående skærmbillede. 

 

 

 

 
Hvis du dobbeltklikker på ikonet, kan du se om patienten har et dosiskort og se dosisperioderne 

med tilhørende tidsfrist for ændringer.  

Disse dosisperioder er typisk på 14 dage og tidsfristen ligger typisk en uge før periodens 

begyndelse, men det kan være forskelligt fra apotek til apotek. 

 

 
 

Opret ny medicin til dosisdispensering 
1. Vælg [F11] / <Ny medicin> for at lave ny medicin 
2. Søg præparat 
3. Vælg pakning 
4. Vælg Indikation ved hjælp af musen eller piletasterne på nedenstående skærmbillede. 

Når du har valgt den ønskede indikation, vælger du <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] / [Enter]  
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5. Vælg herefter doseringen på listen og når medicinen skal dosisdispenseres, skal du 
allerede her angive en doseringsstartdato. Det er vigtigt, at doseringsslutdatoen 
efterlades tom. Når dosering og doseringsperiode er angivet, vælger du <Ok> eller taster 
[Ctrl]+[o] 

 
6. På nedenstående skærmbillede angiver du at præparatet skal dosisdispenseres og 

vælger <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] 
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7. Fordi du forsøger at ordinere noget medicin og der allerede eksisterer et 

dosisdispenseringskort får du denne advarsel. 
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Som der står i advarslen, skal du her tage stilling til om patienten kan vente til næste 

dosisdispenseringsperiode med at begynde behandlingen eller om behandlingen skal begynde 

med det samme. 

1. Hvis behandlingen skal begynde med det samme, vælger du Fasthold 
doseringsstartdatoen. I så fald skal du kontakte apoteket, så de kan ændre i 
dosispakkerne. 

2. Hvis behandlingen kan vente, skal du vælge Juster doseringen i forhold til næste 
dosisdispenseringsperiode. I så fald justeres doseringsperioderne og ændringen 
kommer med i næste dosispakke. 

 

8. Linien er herefter markeret med fed og kursiv i din egen historik 

 
9. Vælg <Send online> eller tast genvejen [Ctrl]+[i] for at oprette ordinationen og sende 

recepten til apoteket (er du logget ind som læge, bliver ordinationen oprettet med det 
samme, og recepten bliver sendt til apoteket. Du skal derved ikke op i Kommunikation > 
Kommunikation > FMK og sende medicinen) 

 

10. Angiv leveringsoplysninger og vælg <OK> eller tast [Ctrl]+[o]. Husk at dosisdispenseret 
medicin altid skal sendes direkte til et apotek og ikke til receptserveren. 



Dosisdispensering  - December 2021 

6 
 

 
Når afsendelsen er færdig, vises nedenstående i bunden af skærmen. 

 
 

Ændring af dosering på medicin til dosisdispensering 
Du ændrer en dosering ved at dobbeltklikke på en ordination eller vælge [F12] for at rette 

medicinen. 
Når du gør det, får du nedenstående advarsel. 
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Som der står i advarslen, skal du her tage stilling til om ændringen kan vente til næste 

dosisdispenseringsperiode eller ændringen skal laves med det samme. 

1. Hvis ændringer skal laves med det samme, vælger du Fasthold doseringsstartdatoen. I 
så fald skal du kontakte apoteket, så de kan ændre i dosispakkerne. 

2. Hvis det kan vente, skal du vælge Juster doseringen i forhold til næste 
dosisdispenseringsperiode. I så fald justeres doseringsperioderne og ændringen 
kommer med i næste dosispakke. 

Husk at undlade at annullere recepten, da så ikke er en gyldig recept. 

 

Ny recept på medicin til dosisdispensering 
Hvis du skal lave en ny recept på medicin, der i forvejen dosisdispenseres henvises til afsnittet 

Quickguide - Lav ny recept, senere i denne vejledning.  
 

Seponering og ophævelse af seponering af dosisdispenseret medicin 
Hvis du seponerer medicin, der er dosisdispenseret, får du denne advarsel fra FMK. 

 
Hvis du vil fortryde denne seponering og du gør det med dette samme, vil du ikke blive advaret 

ved ophævelse af seponeringen. Hvis apoteket har nået at registrere dette på 

dosisdispenseringskortet vil du få en advarsel når du ophæver seponeringen. 
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Pausering og ophævelse af pausering af dosisdispenseret medicin 
Hvis du pauserer medicin, der er dosisdispenseret, får du denne advarsel fra FMK. 

 
Hvis du vil fortryde denne pausering og du gør det med dette samme, vil du ikke blive advaret 

ved ophævelse af pauseringen. Hvis apoteket har nået at registrere dette på 

dosisdispenseringskortet vil du få en advarsel når du ophæver pauseringen. 

 

Afvisning af automatiske receptfornyelser fra FMK på dosisdispenseret medicin 
FMK sender automatiske receptfornyelser 30-40 dage før receptens gyldighedsslutdato. 

Du kan se, om det er en automatisk receptfornyelse i detaljevisningen på FMK. 

 
Hvis du vælger at afvise denne, får du følgende advarsel fra FMK. 
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Du fornyer denne ved blot at vælge [F2] og recepten. 

Ændring – substitution på dosisdispenseret medicin 
Hvis du registrerer Ej substitution på en dosisdispenseret ordination, vil du få følgende advarsel 

med besked om at kontakte apoteket. 

 

 

Ændring - behandlingsstart- og slutdato på dosisdispenseret medicin 
Hvis du ændrer behandlingsstart- og slutdato på en dosisdispenseret ordination, vil du få 

følgende advarsel med besked om at kontakte apoteket.  

 

Ændring – lægemiddel på dosisdispenseret medicin 
Hvis du ændrer et lægemiddel på en ordination til et andet med samme ATC og styrke, vil du få 

følgende advarsel med besked om at kontakte apoteket. 



Dosisdispensering  - December 2021 

10 
 

 
 

Sætte pakning af dosisdispensering i bero. 
Hvis en patient, der får dosisdispenseret medicin, indlægges sættes pakningen af 

dosisdispenseringen i bero. Det vil typisk være hospitalet der gør dette. 

Det kan også gøres i højrekliksmenuen. 

Vælg Sæt pakning af dosisdispensering i bero for at sætte den i bero. 

 
Når pakningen af dosisdispenseringen er sat i bero, vises ikonet i midterbjælken med en streg 
igennem som på nedenstående skærmbillede. 
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Genoptag pakning af dosisdispensering 
 

Når patienten bliver udskrevet, skal pakningen genoptages. Det gør enten du eller hospitalet. 

Vælg Genoptag pakning af dosisdispensering for at genoptage den. 

 
 


