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Läs mer om Anja anja.fi

1. Läkaren ordinerar den maskinella dosdispenseringen. 
Anja-dosdispensering lämpar sig för precis alla som har regelbunden medicinering. 
Initiativet till att övergå till maskinell dosdispensering tas vanligen av vårdenheten, 
serviceenheten eller patienten, men dosdispenseringen ska ändå alltid ordineras av 
en läkare.

2. Anteckna dosdispenseringen på patientens recept 
Läkaren antecknar användningen av dosdispensering i dosdispenseringsfältet på 
receptet.

3. Kontroll av medicineringen 
Läkemedelsbehandlingen av en ny dosdispenseringspatient utvärderas i samarbete 
mellan apoteket, läkaren och vårdpersonalen för att ta reda på om kunden har onödiga 
eller överlappande läkemedel. Saker som kommer fram i kontrollen diskuteras med 
patientens behandlande läkare som beslutar om eventuella ändringar i medicineringen.

4. Vid dosdispensering används elektroniska recept 
Recept på tabletter och/eller kapslar som patienten använder regelbundet ordineras 
i regel för två år. Recept på huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande 
läkemedel (HCI-läkemedel) och narkotiska läkemedel ordineras endast för ett år. Utbyte 
av ett läkemedel som dosdispenseras kan inte förbjudas. Pappersrecept, telefonrecept 
och faxrecept kan endast användas i undantagsfall. 

5. Halva tabletter minskar doseringsnoggrannheten
I så stor utsträckning som möjligt bör hela tabletter ordineras på dosdispenserings-
recepten. Kontrollera om man istället för att halvera kan använda en hel tablett av en 
annan styrka. 

6. Ändringar i medicineringen 
Ändringar i medicineringen för dosdispenseringskunden meddelas till apoteket enligt 
lokalt överenskommen praxis. Det skulle vara bra att alltid skriva ut ett nytt recept på 
ändringen. När du gör en ändring i medicineringen, tänk på hur brådskande ändringen 
är. Ska ändringen träda i kraft genast eller är det möjligt att göra ändringen först från 
början av nästa påsrulle (under 2 veckor).

7. Förnyande av dosdispenseringsrecept 
Apoteket har hand om dosdispenseringskundernas recept och följer upp behovet av 
att förnya dem. När receptets giltighetstid går ut ber apoteket läkaren att förnya det. 
Läkaren ska se till att dosdispenseringsanteckningen överförs till det förnyade receptet.


