
 

 

 

Recepter hvor dosis og lægemiddel er ikke altid korrekt 
 
Baggrund 

Flere utilsigtede hændelser i 3. kvartal beskriver at forkert dosis eller forkert præparat bliver 

udstedt på recept fra almen praksis. De fleste hændelser bliver heldigvis opdaget af enten 

patienten/borgeren eller apoteket og giver derfor ikke anledning til fejlbehandling.  

Herunder er udvalgt eksempler I kan tage udgangspunkt i, når i drøfter egen praksis i jeres klinik. 

Kunne de ske hos jer? Hvordan er jeres arbejdsgange ifht de enkelte cases? Hvordan 

sikre I, at det sker hos jer? Skal I evt. ændre arbejdsgange? Alle spørgsmål og 

indsatsområder der kan være med til at reducer antallet af utilsigtede hændelser. 

Case 1 – Ændring i tidligere behandling. 

Oxynorm gives ofte som kopi – oxycondonhydroclorid. Almen praksis skal ændre ordination, da det aktuelle 

kopi udgår. Sekretæren skifter til en depotpille der hedder det samme (oxycondonhydroclorid). Den svare til 

oxycontin. Lægen opdager ikke fejlen da denne godkender recepten. Patienten fik forkert pille i en måned. 

Læring: 

Look á like præparat – som der nationalt arbejdes på at få ændret, men det vil tage tid at få 

ændret. Husk at slå op i pro.medicin.dk. 

 

Case 2 – Dosering ifølge anbefalinger i pro.medicin.dk 

Recept på Vermox mod børneorm lyder på dosering 1 tbl x 2 dagligt. En anden hændelse beskriver at der er 

udsted recept til én person i en hustand med 4 personer.  

Normal dosering er ifølge pro.medicin.dk Voksne og børn. 100 mg som enkeltdosis i alt 3 gange med 2 ugers 

mellemrum. Hele husstanden bør behandles samtidigt. Ved recidiv gives 6 behandlinger med en uges interval. 

 Læring: 

Hvordan og hvilke situationer bruges opslag i pro.medicin.dk for at sikre at der bliver 

ordineret den rette dosis 

 

Case 4 – Receptfornyelse  

 FMK  - Lægen har ændret behandlingen fra 150 mg til 75 mg. Dosis blev ikke rettet i FMK. Sekretæren 
fangede ikke at pt sagde 75 mg, derfor var der forkert dosis på bestillingen på Apoteket ved afhentning af 
medicinen. 

Læring: 

Indfører tidstro anvendelse af FMK, så det er der alle kan se den sidste nye ordination. 

 Forveksling af præparater - Ved receptfornyelse opdages at der for et år siden er sendt forkert recept 
på øjendråber mod allergi. Det skulle have været Opatanol, der blev i stedet udstedt recept på Optimol. 

Læring: 

Ved bestilling vær særlig opmærksom på at navn og indholdsstof kan være to forskellige ting. 

Denne hændelse er sendt til Patientombuddet, for at de kan sætte fokus på om der kommer 

lignende Look á like. 

Case 5 – Manglende patientidentifikation ved receptoprettelse 

Patienten henvender sig på apoteket for at afhente medicin fra serveren. I den forbindelse gør apoteket 

opmærksom på, at vedkommende har en ældre recept på tbl. Maravan liggende på serveren. Dette undre 

patienten, da han ikke tidligere har været i behandling med dette. 

Læring: 

Patientidentifikation er vigtig i alle arbejdsgange uanset hvor godt man kender den enkelte 

patient. Husk derfor også at sikre patientidentifikation i forbindelse med oprettelse af recept. 

 
Afslutningsvis en stor tak til rapportørerne af ovenstående og andre lignende cases. Læring fra 
hændelserne er hermed givet videre. 
 
Utilsigtede hændelser rapporteres på www.dpsd.dk 
Patientsikkerhedsenheden 
Kvalitet og Udvikling 
Alleén 15, Sorø 
patientsikkerhed@regionsjaelland.dk 

http://www.dpsd.dk/

