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Høringssvar vedrørende udkast til revidereret vejledning om 

ordination og håndtering af lægemidler.   

 
FOA- Fag og Arbejde er glade for at blive inddraget i revisionen af vej-

ledningen 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. Begreber:  

Bostedsområdet er i nærværende udkast benævnt; sociale bosteds om-

råder. Vi vil foreslå, at det i stedet benævnes som bostedsområdet, da 

det er nemmere at forstå. Vi vil foreslå, at Bostedsområdet defineres:  

Bostedsområdet: I denne vejledning omfatter begrebet bostedsområ-

det bosteder for voksne borgere med fysisk eller psykisk funktionsned-

sættelse – herunder også de socialpsykiatriske bosteder, børne- og un-

ge døgninstitutionsområdet, misbrugsbehandlingshjem og lignende.   

 

Punkt 2.5.1.1  

Kunne en supplerende løsning være at tilføje, at personalegrupper 

nævnt i Sundhedslovens § 157 ligeledes har adgang til en patients 

FMK, når borgeren er i aktuel behandling. Spørgsmålet er dog, om ak-

tuel behandling i primærsektoren kan tolkes, som når der er ændringer 

i medicinordination og medicinstatus? Af hensyn til patientsikkerheden, 

må det siges at være plausibelt.  

 

Punkt 2.6.1  

Her fremgår det, at plejepersonen skal endvidere meddele lægen rele-

vante oplysninger. Her kunne man tilføje bivirkninger. I de seneste år, 
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 har Sundhedsstyrelsen/Lægemiddelstyrelsen arbejdet for at styrke fo-

kus på indberetningen af bivirkninger også fra frontpersonalet.  

Endvidere kunne det med fordel tilføjes til allersidst i dette punkt, at 

plejepersonalet altid skal dokumentere når de overdrager opgaven til 

en anden person. Ligeledes kunne det tilføjes, at man altid skal doku-

mentere i borgerens kardex, bog eller lignende, når man har admini-

streret medicinen, således, at størst mulig compliance tilsigtes.  

 

Punkt 4.  

I overskriften kunne tilføjes: Forhold der er særligt relevante for 

hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og i plejeboliger m.v. 

 

Punkt 5. 

I Overskriften: Lægemiddelbehandling på bostedsområdet.  

Efter afsnit 2 omkring instruktion fra den behandlende læge, kan det 

understreges, at ledelsen skal sikre at de rette kompetencer til læge-

middelhåndtering skal være til stede på bostedet, men at man ved op-

gaver der rækker udover bostedets kompetence niveau kan inddrage 

den kommunale hjemmesygepleje. Her kan ligeledes henvises til Kor-

rekt håndtering af medicin – et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen 

og bosteder – ansvar sikkerhed og opgaver (udgivet af Sundhedssty-

relsen (måske den også skal revideres efter revision af vejledning om 

ordination og håndtering af lægemidler))  

Her kan ligeledes være en henvisning til lægemiddelhåndtering i dagin-

stitutioner og skoler, hvor der ligeledes findes en Skrivelse om medi-

cingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger (SKR nr. 9575 

af 25/10/2010)  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Karen Stæhr 

Sektorformand   


