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Høringssvar vedrørende udkast til Vejledning om ordination og 
håndtering af lægemidler.   
 
FOA- Fag og Arbejde er glade for at have været inddraget i revisionen 

af vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler.  

Vi finder det relevant, at Sundhedsstyrelsen reviderer vejledningen på 

nuværende tidspunkt på baggrund af inddragelsen af FMK samt ved 

denne lejlighed får rettet eventuelle forældede definitioner eller termer. 

 

FOA- Fag og Arbejde har følgende kommentarer:  

Punkt 1. Anvendte Begreber:  

Bosteder: Omfatter botilbud for voksne borgere med fysisk eller psy-

kisk funktionsnedsættelse (dog ikke plejeboliger, se nedenfor) 

FOA – Fag og Arbejde vil foreslå, at definitionen også omfatter børn: 

Omfatter botilbud for børn, unge og voksne borgere med fysisk eller 

psykisk funktionsnedsættelse (dog ikke plejeboliger, se nedenfor). 

Begrundelsen for dette er, at, ellers omfattes hele bostedsområdet, 

hvor der bor børn og unge ikke. Der gives rigtig meget medicin inden 

for dette område, hvorfor børn og unge bosteder, af hensyn til patient-

sikkerheden, bør omfattes af nærværende vejledning.  

 

Punkt 2.5.2 

Dette afsnit ville blive styrket, hvis det afsluttes med at understrege 

ledelsens ansvar versus den ordinerende læges ansvar.  

 

Punkt 2.6 Plejepersonalets ansvar  

Her står ’’Hvis lægens instruktion strider mod de lokale instrukser skal 

plejepersonen straks gøre lægen og om nødvendigt stedets faglige le-

der opmærksom herpå’’.  
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Vi vil foreslå, at ’’om nødvendigt’’ udgår. Plejepersonen skal altid gøre 

stedets faglige leder opmærksom på, hvis der er diskrepans mellem 

lægens instruktion og stedets instruks. 

 

Punkt 5: Forhold særligt relevante for behandling med og hånd-

tering af lægemidler i andre institutioner.  

Vi finder overskriften lidt besværlig og forældet og vil foreslå, at den 

ændres til: ’’Forhold der er særlig relevante på bosteder m.v.’’  

Bosteder er ikke institutioner inden for voksenområdet. Det er lovgiv-

ningsmæssigt forkert at titulere det således. Med den foreslåede over-

skrift refererer vi korrekt til den gældende lovgivning i Lov om Social 

Service. Herudover er overskrifterne i vejledningen også mere ensly-

dende i forhold til områder.  

Endvidere vil vi foreslå, at termen medarbejder ligeledes tilføjes, såle-

des der står plejepersonalet/medarbejderen. Der er meget personale 

på bostederne, som administrerer medicin, men som ikke identificerer 

sig med at være plejepersonale, da de arbejder pædagogisk understøt-

tende med borgerne.  

Endvidere bør der på allersidste side i vejledningens høringsudkast, 

hvor der står …’’om der er et særligt behov for instruktion af plejeper-

sonalet fx instruktion i observation i patienten jævnfør….’’ Her bør der 

ligeledes være en henvisning til, at den kommunale hjemmesygepleje 

kan varetage sundhedsfaglige opgaver og således også medicinopgave, 

hvor bostedets personale ikke er kompetent til dette. Det drejer sig 

sædvanligvis om periodevise opgaver, eksempelvis hvor borgeren har 

fået ordineret injektioner.  

Allersidst i afsnittet beskrives, hvorledes personalet på daginstitutioner 

skal forholde sig ved medicingivning. Vi vil foreslå, at der i vejledningen 

henvises til Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og 

fritidsordninger (Skr nr. 9575 af 25/10/2010)   

 

Venlig hilsen 

 
Karen Stæhr 

Sektorformand   


