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Medicingennemgang ved indlæggelse dokumenteret i OPUS medicin
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Mønstre ved medicin gennemgang 
•  Der henvises kun til Opus medicin. 

–  F.eks medicin jf. opus, i alt 8 patienter. 

•  Der laves medicin anamnese. 
–  F.eks Centyl for blodtrykket, Citalopram for depression, 

men der beskrives ikke dosis, i alt 2 patienter. 
•  Medicin liste fra Opus kopieres ind i Opus uden 

yderligere beskrivelse. 
–  I alt 6 patienter. 

•  Ved 4 patienter er der ikke taget stilling til 
medicin. 
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Mønstre ved medicin gennemgang 

•  Der tages ikke stilling til: 
–  Dosis dispensering. 
–  Udleveringsmåde, f.eks hjemmepleje og 

distriktspsykiatri. 
•  Der beskrives ikke brug af naturlægemidler 

m.m. 
•  Der tages ikke stilling til hvorvidt pt. har 

taget medicin op til indlæggelsen. 



Medicingennemgang formelle krav 

•  Der er i den lokale instruks flere krav til hvad 
medicingennemgang og medicinanamnese 
skal indeholde og hvordan det skal 
dokumenteres. 



Medicingennemgang formelle krav 
•  Medicin anamnese: 

–  Medicinanamnese: Liste over patientens aktuelle og ventende ordinationer 
dokumenteres i journalnotat med handelsnavn, lægemiddelform, dosering og 
administrationsvej. 

–  Lægen er ansvarlig for at dokumentere medicinanamnesen i journalnotat. 
Eventuelle kosttilskud og naturlægemidler dokumenteres også i journalnotatet. 
Som en del af anamnesen skal det undersøges og registreres, om patienten 
hjemme modtager medicin, som er dosisdispenseret af privat apotek. Se 
regional retningslinje Hvis der er usikkerhed om patientens aktuelle 
medicinering op til indlæggelsen, anføres dette i journalnotatet. 

•  FMK: 
–  Løse recepter skal overføres til FMK.   



Medicingennemgang 
Input 

Pt. 
Pårørende 
Læge 

samspil 

Medicinliste 
Medbragt medicin 
Oplysninger fra andre 

Proces 
Medicinanamnese 
Ø  Medicin 
Ø  Kosttilskud 
Ø  Dosisdispensering 
Ø  Usikkerhed om medicinering optil 
    indlæggelse 
Ø  Samtale partner 

Output 
Medicin gennemgang 
- Indførelse i Opus 
- Overførsel fra FMK 
- Overførsel løse recepter 
     % overførsel  
     % seponeret 
     % opdatering  

FMK 

Sygeplejersker 
Social og 

sundhedsassistenter 
Læge 

Sygeplejersker 
Social og sundhedsassistenter 

Læge 

Læge 



Hvad er det svageste led? 
•  Processen – det svageste led 

Medicinanamnese 



Medicinanamnese 
Proces 

 
Output 

Ø Dokumentation i  
   journal 

Input 
Ø  Indhente oplysninger fra patienten 
Ø  Er det fra egen læge? 
Ø  Dosis 
Ø  Kosttilskud 
Ø  Hjemmepleje 
Ø  Oplysninger fra  
    pårørene/tværfagligt 

Her får patienten ordineret sin medicin. 

Går man i dialog med patienten mht. medicin? 
Vil patienten indtage medicinen? 



Input 
Ø  Oplysninger fra egen læge 
Ø  Distriktpsykiatrien 
Ø  Henvisning 
Ø  FMK (hvad er der ordineret 

der, og stemmer det overens 
med det patienten siger?) 

Ø  Kosttilskud 
Ø  Pårørende 
Ø  Medbragt medicin 
 

Proces 
Dialog. 

Læge + Patient + 
Kontaktperson/Tværfaglig 
 

Output 
Ø Dokumenteret medicinsk 

anamnese 
 
 
Oftest ender det med at der står 

under punktet medicin: 
”medicin j.f. Opus” 

 

Hvordan kan man styrke samspillet? 

Medicinanamnese 

Ø  Seponeret 
Ø  Ordineret 
Ø  Pausér 



Pårørende 

Tværfaglig Læge/psykolog 

Patient 

Hvordan får man sikret at der bliver kigget på medicinen? 



Hjælpepunkter til ikke 
lægeuddannet personale. 

Kan sikre en mere sikker 
tilgang! 

Ø Har du taget din medicin? 

Ø Hvordan tager du det (tidspunkt)? 

Ø Hvor tit tager du din medicin? 



Forbedringspotentiale 

•  Der er en risiko for misforståelser i 
dokumentationen i journal og Opus, hvor 
man risikerer at dokumentere det samme 
flere steder. 

•  Der tages sjældent stilling til hvordan 
patienter får udleveret deres medicin. 

•  Større inddragelse af det tværfaglige 
personale. 
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