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Huskeliste 

Syv situationer, der kræver din særlige opmærksomhed 

Det ikke er muligt at se isoleret på lægemidlet som udløsende faktor i en utilsigtet hændelse. Det er nødven-

digt at kæde lægemidlet sammen med den konkrete situation, hvor den utilsigtede hændelse skete. Nogle 

situationer omkring lægemiddelbehandling er hyppigere involveret i utilsigtede hændelser, som har haft al-

vorlige konsekvenser for patienten. Huskelisten kan hjælpe dig og din arbejdsplads med at være opmærk-

som på de situationer, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. 

 

Du bør være ekstra opmærksom, når du er involveret i disse syv situationer: 

 

 
Hvad kan du og din afdeling gøre for at undgå utilsigtede hændelser?  

 
 

Få yderligere information om risikosituationslægemidler her. 

1. NÅR DOSIS BEREGNES 

2. NÅR DER SKER ÆNDRINGER I BEHANDLINGEN 

3. NÅR ET LÆGEMIDDEL HAR KOMPLEKS DOSERING, FX UGENTLIG DOSIS FREM FOR 
DAGLIG DOSIS, DOSIS SOM REGULERES UD FRA BLODPRØVESVAR ELLER LÆGE-
MIDLER MED INITIAL- OG VEDLIGEHOLDELSESDOSIS. 

4. VED BEHANDLING AF RISIKOPATIENTER, EKSEMPELVIS PATIENTER MED NEDSAT 
LEVER- ELLER NYREFUNKTION OG BØRN 

5. VED BEHANDLING MED LÆGEMIDLER, HVOR VIRKNINGSDOSIS ER TÆT PÅ FOR-
GIFTNINGSDOSIS 

6. TIDEN FØR, UNDER OG EFTER EN OPERATION 

7. VED INDGIFT AF INFUSIONS-/INJEKTIONSVÆSKE, SPECIELT VED HURTIG INDGIFT, 
VED BEHOV FOR ÆNDRING I INDLØBSHASTIGHED, OG NÅR DER INDGIVES FLERE 
LÆGEMIDLER SAMTIDIG. 

 Forsøge at skabe ro omkring medicinhåndteringen 

 Forsøge at gøre din kommunikation om lægemidlerne entydig og klar 

 Bede en kollega om at dobbelttjekke, når du har beregnet en dosis 

 Tjekke indløbshastigheden på dråbetælleren og følge slangen fra patient til pumpe en ekstra 

gang 

 Dobbeltkontrollere om ordinationen er i mg eller i antal tabletter, i antal ml eller i.e. 

 Være særlig opmærksom på, om de blodprøver, som bruges til kontrol, er bestilt, taget og 

set  

 Hjælpe med, at patienten kender den rette dosis, og ved hvornår og hvordan lægemidlet 

skal indtages (fx antal enheder eller at lægemidlet kun tages en gang om ugen) 

 Være med til at skabe en kultur, hvor der er i orden at spørge, hvis man er i tvivl. 

 

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/laering/risikosituationslaegemidler/

