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Sikre at Norddjurs kommunes støtte til at dispensere håndkøbspræparater foregår
efter gældende samarbejdsbeskrivelse med praktiserende læger – samt at
naturlægemidler, kosttilskud og håndkøbslægemidler håndteres efter forskrifterne.

Procedure

Den medicinansvarlige (og medarbejder med medicinkompetencen ”selvstændigt
håndtere”) håndterer udelukkende håndkøbspræparater, der er ordineret/godkendt af
en læge.

Håndkøbspræparater
- definition

I dette dokument anvendes betegnelsen ”håndkøbspræparater” som fællesbetegnelse
for:
- Håndkøbslægemiddel (godkendt af Lægemiddelstyrelsen) – def.: ”Lægemidler
der ikke er receptpligtige” ex. Panodil, Movicol og Magnesia
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-

Naturlægemiddel (godkendt af Lægemiddelstyrelsen) – def.: ”Lægemidler, hvis
aktive indholdsstoffer udelukkende er naturligt forekommende stoffer i
koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i
naturen”.

-

Kosttilskud (skal anmeldes til Fødevarestyrelsen) – def.: Produkter, der
supplerer den normale kost med næringsstoffer, fx almindelige vitamin- og
mineralpræparater. Det kan også være fx olier med højt indhold af essentielle
fedtsyrer. Kosttilskud kan desuden også være produkter, der har en anden
fysiologisk virkning, fx midler der virker slankende eller hæmmer almindelig
snorken. Det kan også være produkter, der forbedrer hud, hår og negle, eller
produkter der giver bedre hukommelse, eller som styrker immunsystemet
eller modvirker træthed.

Administrativ instruks | Norddjurs Kommune

Praktiserende læge bedes
om at ordinere et
håndkøbslægemiddel i
FMK

Personale ansat i Norddjurs kommune kan kun medvirke til dispensering og
administration af håndkøbslægemidler, når de er ordinerede i FMK.
Hvis lægen vurderer, at der indikation for iværksættelse af medicinsk behandling med
det pågældende håndkøbslægemiddel, skal dette ordineres via FMK
Det er suverænt lægens afgørelse.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Praktiserende læge bedes
om at godkende
dispensering og
administration af
naturlægemidler og/eller
kosttilskud

Der skal foreligge en skriftlig godkendelse fra en praktiserende læge før personale
ansat i Norddjurs kommune kan hjælpe en borger med dispensering og/eller
administration af naturlægemidler og kosttilskud.
Naturlægemidlet og/eller kosttilskudet kan påføres den lokale medicinliste, når der
foreligger en skriftlig godkendelse fra den praktiserende læge.
Vejledning:
Sygeplejerske/SSA sender en korrespondancemeddelelse til lægen via MedCom.

Praktiserende læge bliver
bedt om receptfornyelse
på håndkøbspræparater

-

Her nævnes de kosttilskud og/eller naturlægemidler borgeren ønsker bistand
til, og der spørges om hvorvidt lægen vil godkende dette.

-

Lægen svarer via korrespondancemeddelelse af- eller bekræftende.

-

Hvis lægen ikke godkender håndkøbspræparatet, bistår sygeplejerske/SSA ikke
borgeren med at administrere og/eller indtage det ønskede
håndkøbspræparat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det skal lægen kun gøre, hvis håndkøbspræparatet er lægeordineret i
FMK.Borgeren/pårørende skal selv købe øvrige håndkøbspræparater i relevant
forretning – eller kommunens sygeplejerske/SSA skal bestille dem direkte på apoteket.
Borgeren/pårørende skal selv købe øvrige håndkøbspræparater i relevant forretning –
eller kommunens sygeplejerske/SSA skal bestille dem direkte på apoteket.
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