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Medicinmodulet 
 
Du finder medicinmodulet via fanen ”Medicin” under borgeren samt ”Medicinudlevering” i 
menuen til venstre. På de følgende sider finder du en vejledning til brugen af modulet. Vær obs. på 
at medicinmodulet er et tilkøbsmodul. Hvis dette ikke er aktiveret i jeres BB-J, kan I kontakte os på 
info@datasign.dk  
 
 

 
 
 
Borgerens aktuelle medicinoplysninger findes på oversigten, som i eksemplet herover. Herfra 
oprettes, ændres og afsluttes medicinordinationer. Ordinationerne opdeles i ”Aktive” og inaktive 
ordinationer som enten fremgår under ”Fremtidige ordinationer” eller ”Inaktive ordinationer”.  
 
 
Nederst fremgår bemærkninger og Cave vedr. den enkelte medicin, ved at klikke på den ønskede 
medicin i oversigten vises oplysninger vedr. denne.  
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Opret  
 
Vælge den ønskede borger i ”borgerlisten” og klik herefter på ”opret” under medicinfanen.  
 

 
 
 
Herefter åbnes ”Opret vinduet”.  
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Øverst i vinduet indtastes ordineringsdato og evt. seponeringsdato, samt læge. Tidligere læger 
vises i listen, der udover kan du oprette nye læger direkte fra listen ved blot at klikke på ”Opret 
læge”.  

 
 
 
Herefter vælges præparatet, disse indhentes og opdateres automatisk fra DLI 
(min.medicin/pro.medicin), du kan fra listen eller blot indtaste navnet på præparatet.  
Vælg den aktuelle dispenserings form samt vælg/opret ”Indikation”. Indikation oprettes og 
gemmes pr. præparat.  

 
 
 
Under ”Udlevering” oprettes institutionens forskellige ”håndteringer”, f.eks. ”Personalet 
administrerer”, ”Borgeren administrerer selv” mm. Herefter vælges ordineringstypen enten 
”Daglig medicin”, ”P/N” eller ”Depot medicin”.  Feltet ”Ordination” er blot et tekstfelt til egne 
notater – der registreres ikke udlevering efter dette felt. 
 
Daglig medicin 
Du opretter borgerens daglige udleveringstider via knappen ”Tilføj udleveringstid”. Du kan blot 
beskrive udlevering som ”Morgen, Middag”, ”Aften” osv., eller også angivet tidspunktet samt 
hvilket sortering du ønsker.  
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P/N medicin 

Ved oprettelse af P/N medicin angives ”Dosering”. Denne kan angives også ved udleveringen.  

 

 

Depot medicin 

Ved oprettelse af ”Depot medicin” vælges gentagelses-type og derefter perioden, tidspunktet 

samt gentagelsen for præparatet. 

 

 

Nederste på siden fremgår generelle informationer vedr. Cave, aktive stoffer for det pågældende 

præparat samt jeres bemærkning vedr. præparatet. Afslut oprettelse ved at klikke på ”Gem”.  
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Herefter fremgår de oprettede mediciner i oversigten.  

 

 

Du kan ligeledes se borgerens udleveringer for dagsdato, under fanen ”Udlevering” under 

borgeren. Herfra kan du ligeledes registrere udleveringen for dagen – se yderligere info under 

afsnittet ”Udlevering”.  
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Medicinudlevering 
Du kan foretage og registrere udlevering af medicin for den enkelte borger, under dennes medicin 
fane eller via ”Medicinudlevering” i menuen til venstre. Her vises et samlet overblik over dagens 
udleveringen for alle aktive borgere.  
 
Du kan vælge dato via kalenderen eller ved at klikke frem/tilbage på pilene.  
 

 

I oversigten vises de forskellige ordinationer opdelt pr. borger, daglig medicin er markeret med en 

grøn ramme, P/N med en blå ramme og Depotmedicin med en rød ramme. Klik på ”linjen” for den 

ønskede borger for at registrere eller se yderligere information om udleveringer.  

Udleveringssiden er også optimeret til smartphones og tablets, således at registreringer kan 

foretages ved selve udlevering.  
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Ved at klikke på borgens navn/linje i oversigter kommer til du vinduet herunder, med dagens 

udlevering for borgeren.  

Du registrerer en udlevering ved at klikke på den grønne knap til højre eller pakning via den blå 

knap. Ved P/N og Depot medicin, skal der angives yderligere informationer omkring udlevering, 

disse vises automatisk.  

 

Ønsker du yderligere vejledning eller informationer omkring det pågældende præparat, kan du 

klikke på ”navn” markeret med blåt, hvorefter min.medicin åbnes i et nyt vindue.   

Du kan altid ret og se tidligere udleveringer ved at klikke på den lyseblå knap. Dette forudsætter 

dog, at du har rettigheder hertil.  


