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Medicingennemgang 

Den gode historie 
•  Plejepersonalet indsamler data og går ud fra et flashcard, der er udarbejdet af klinikerne i 

projekt sikker psykiatri. 
•  Patienten skrives på til stuegang den efterfølgende dag, hvor patientens medicin 

gennemgås med overlægen. 
•  Overlægen udarbejder, efter samtalen, et notat, hvor den indsamlede data indgår i 

gennemgangsnotatet. 
•  Dette er afprøvet på ca. 20 patienter af klinikerne i forbedringsteamet på S4, samt 

afprøvet af 3 personaler på vores søsterafdeling S5, der gav udtryk for at det var et 
brugbart redskab. 

•  Patienterne har efterfølgende givet udtryk for tilfredshed med dette nye tiltag, da de føler 
sig mere inddraget i egen medicinske behandling. 

2 



Medicingennemgang 
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Medicingennemgang 
 Medicinanamnese (eks på indsamling af data) 

 
 Medicinanamnese for Ole Olsen 241266-xxxx 
 Aktuel medicin: 
 Fast: 

•  Tabl. Topimax   100 mg  1+0+1+0 
•  Tabl. Metformin  500 mg  2+0+2+0 
•  Tabl. Corodil      10 mg  0+0+0.5+0 
•  Tabl. Cymbalta      60 mg  1+0+1+0 
•  Tabl. Tiamin   300 mg  1+0+0+0 
•  Tabl. Pinex   500 mg  2+2+2+2 
•  Tabl. Apovit B-combin   1+0+0+0 
•  Tabl. Vitamin    1+0+0+0 
•  Tabl. Malfin       30 mg  1+0+1+0 
•  Tabl. Jern C   100 mg  1+0+0+0 
•  Tabl. Pantoprazol    40 mg  1+0+0+0 
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Medicingennemgang 
 Hver uge: 

•  Tabl. Antabus  400 mg  2 stk. tirsdag morgen samt 2 stk. fredag morgen 
 

 PN: 
•  Tabl. Tradolan      50 mg  1 stk. max 4 gange dgl. 
•  Tabl. Zopiclone   7.5 mg  1 stk. 
•  Tabl. Emperal      10 mg  1 stk. max 3 gange dgl. 
•  Oralopl. Movicol   1 stk, max 2 gange dgl. 
•  Tabl. Risolid     25 mg  1 stk. max 2 gange dgl. 



Medicingennemgang 
 Medicinsvigt inden indlæggelse: 

•  Ingen medicinsvigt inden indlæggelse, hjemmesygeplejen kommer hver 14 dag og 
doserer medicin for patienten. 

•  Det har været ændret i patientens medicin siden indlæggelse på PAM. 
  

 Medicingennemgang: 
•  Medicinen gennemgås med patienten og er godt informeret om hvilken medicin han får 

og hvorfor. 
•  Patienten tager medicinen på de angivne tidspunkter og i de doser som lægen har 

ordineret. 
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Medicingennemgang 
 Bivirkninger: 

•  Patienten har ingen bivirkninger af den faste medicin, men af Tbl. Risolid pn, bliver pt 
svimmel og fortæller at det føles som han er beruset. 

•  Patienten er spurgt ind til seksuelle bivirkninger, dette afvises. 
  

 Cave: 
•  Patienten har ingen CAVE. 
  

 Compliance: 
•  Efter udskrivelse vil patienten genoptage at hjemmesygeplejen kommer og doserer hans 

medicin og vil fortsætte med at tage medicin efter aftale med lægen. 

 Kosttilskud: 
•  Ingen. 
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