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Midlertidig aftale mellem PLO og RLTN om dosispakket medicin til patienter tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, plejehjem eller botilbud i en midlertidig periode under Covid-19

§ 1 Baggrund og formål
Formålet med denne aftale er at frigøre medarbejderressourcer i en periode,
hvor der kommer ekstraordinært pres på det kommunale og regionale sundhedsvæsen grundet corona-situationen i vinteren 2021-2022.
Parterne er enige om, at denne aftale om dosispakket medicin er kortvarig og
tager sigte på at håndtere en ekstraordinært vanskelig situation, og at det er et
særligt hensyn at understøtte, at overgang til dosispakket medicin, hvor egen
læge vurderer det relevant for sine patienter, kan ske hurtigst muligt bl.a. for at
aflaste plejesituationen i kommunerne.
Der er tale om en midlertidig aftale.
§ 2 Målgruppe og afgrænsning
Aftalen vedrører gruppe 1-sikrede patienter, som får bistand fra kommunens
sundhedspersonale til at dosere og/eller administrere medicin.
Aftalen gælder såvel patienter tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, eller patienter på plejehjem og botilbud.
Målgruppen for dosispakket medicin er borgere, som er stabilt medicinerede
uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen. Det er ikke en
forudsætning, at en borgers medicin har været stabil seneste f.eks. 3-6 måneder. Den fremadrettede forventning om nært forestående ændringer/status
quo er afgørende for vurderingen.
Det er frivilligt for de praktiserende læger om de vil anvende aftalen.
§ 3 Fremgangsmåde
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Sygeplejersken/SOSU-assistenten/medicinansvarlige (herefter benævnt som
”medarbejderen”) finder egnede borgere, som er stabilt medicinerede uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen, jf. § 2.
Medarbejderen informerer borgeren om ordningen med dosispakket medicin
og udleverer pjecen ”Dosispakket medicin”. Der indhentes informeret samtykke
fra borgeren.
Medarbejderen kontakter lægen via kommunens EOJ-system, hvor der skrives:
”Vi har vurderet, at XX er egnet til dosispakket medicin. Han/hun er informeret
om kodningen med dosispakket medicin og har fået udleveret pjecen” Dosispakket medicin”. Borger har givet informeret samtykke. Borgeren ønsker at anvende følgende apotek: X. Vil du foretage den endelige vurdering af, om borger
er egnet til dosispakket medicin og give en tilbagemelding?”.
Lægen vurderer, om borger er egnet til dosispakket medicin og sender svar via
korrespondance til kommunen. Hvis lægen finder borgeren egnet til dosisdispensering, gennemgås og ajourføres medicinkortet. Der udstedes dosisrecepter, via FMK, på medicinen, som skal dosisdispenseres og recepterne stiles til det
ønskede apotek.
Hvis lægen ikke umiddelbart kan vurdere, om borgeren er egnet til dosispakket
medicin - kan lægen vælge at indkalde patienten til konsultation eller afvente
årskontrol inden endelig vurdering.
Overgang til dosispakket medicin betyder som udgangspunkt kun, at selve dispenseringsopgaven bortfalder for kommunen - ikke at administrationsopgaven
bortfalder.
Medarbejderen kontakter apoteket for at aftale dato for opstart af dosispakket
medicin. Normalt planlægges opstart efter 2-4 uger, så borgeren får brugt den
eksisterende medicin.
En medarbejder aflægger besøg hos borgeren den dag, hvor dosispakket medicin opstarter. Efterfølgende hver 14. dag tjekker kommunen f.eks. at antal tabletter i dosisposerne og om medicinlisten stemmer overens, og at der er korrekt
navn og cpr. nummer på dosisposerne.
Hvis borger bliver ”selvhjulpen” ved overgang til dosispakket medicin – fordi
borgeren efter eventuel oplæring vurderes at kunne håndtere medicinen selv,
eller borgeren ikke længere ønsker kommunal hjælp til opgaven – orienteres
egen læge via korrespondance (efter samtykke fra patienten).
Lægen kan på ethvert tidspunkt stoppe eller pausere dosispakket medicin.

§ 4 Honorering og ydelser

Opstart af dosispakket medicin honoreres med 450 kr. og registreres med ydelseskode 4500.
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I ydelsen er indeholdt efterfølgende ændringer i den dosispakkede medicin.
Hvis dosispakket medicin bliver seponeret af andre end egen læge, og kommunen igen ønsker dosispakning, så kan ydelsen anvendes igen.
Ydelserne indgår ikke i den økonomiske ramme for almen praksis, jf. bilag 4 i
Overenskomst for almen praksis (2018), ligesom de ikke indgår i opgørelsen i
henhold til overenskomstens (2018) § 88.

§ 5 Ikrafttrædelse og opsigelse

Aftalen er midlertidig og løber indtil 1. april 2022.
Aftalen kan gensidigt af parterne opsiges med 14 dages varsel.

København den 10. december 2021
For Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Kirsten Jørgensen
Centerchef

For Praktiserende Lægers Organisation

Jette Galatius
Vicedirektør

Side 3

