
Hvad kan du finde 
på Medicin.dk -
Professionel?

På Medicin.dk kan du blandt andet finde:

• Ca. 3.300 præparatbeskrivelser

• Behandlingsvejledninger

• Omtale af lægemiddelgrupper

• Præparatvalg

• Udvalgte sygdomsbeskrivelser

• Beregnere, fx overfladeberegner

• Særlige forholdsregler vedr. specielle 
patientgrupper,
fx gravide og ammende

• Genkend medicin - en funktion, hvor 
du kan finde ud af, hvilken tablet du 
står med i hånden ved at indtaste 
dens udseende, fx præg, farve, kærv.

• Instruktionsfilm ved alle inhalatorer, 
spacere og ved visse pensystemer til 
subkutan injektion.

Bliv et medicinsikkert 
tilbud med DLI
Få direkte adgang til Medicin.dk
Med modulet DLI til EG Sensum får du direkte adgang til Dansk 
Lægemiddel Informations system, Medicin.dk - Professionel.

Hver dag sker der fejl med medicineringen af borgere, især inden for syv 
medicingrupper, også kendt som de syv risikosituationslægemidler.

Fejlmedicineringen kan have alvorlige, og i nogle tilfælde dødelige konsekvenser.

Når I vælger modulet DLI til EG Sensum, kan du med et enkelt klik på 
præparatets navn på borgerens medicinkort hente oplysninger fra databasen, 
der rummer opdaterede informationer om alle godkendte lægemidler, fx billeder, 
oplysninger om virksomme stoffer i det enkelte præparat, anvendelse, dosering, 
substitution, advarsler og kendte bivirkninger.

De syv risikosituationslægemidler:

• Insulin
• Blodfortyndende medicin
• Opioider
• Methotrexat
• Kalium
• Gentamicin
• Digoxin

https://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/182#a000
http://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/360#a000
http://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/317946#a000
https://pro.medicin.dk/Medicin/Findmedicin/


Minmimer risikoen for fejlmedicinering
Viden om og mulighed for at tjekke de præparater, der udleveres, reducerer 
risikoen for fejlmedicinering markant.

Mange fejl er administrationsfejl, som fx medicin der er givet to gange eller slet ikke 
er givet. Eller medicin der er givet til den forkerte borger. 

Andre fejl sker pga. manglende viden hos plejepersonalet. De fleste fejl er heldigvis 
harmløse, men der sker også fejl, som borgere dør af.

Integrationen mellem EG Sensum og Medicin.dk - Professionel sikrer, at pædagoger 
og sygeplejersker med et enkelt klik fra borgerens medicinkort kan få den 
nødvendige information eller støtte, når de er i tvivl.

Det kan være:

• en borgers medicin har skiftet udseende, og den medicinansvarlige bliver i tvivl 
om, hvorvidt der er tale om en fejl, eller om det blot skyldes substitution.

• en borger ændrer adfærd efter opstart af ny medicin, hvor hjælperen hurtigt kan 
undersøge, hvorvidt borgerens ændrede adfærd kan skyldes bivirkninger af den 
nye medicin.

• en borger kan ikke synke en hel tablet. Hvad gør man så? Knuser den og giver 
den i yoghurt? Undlader at give medicinen, eller hvad er det rigtige at gøre? 

Som medicinansvarlig er der mange svære beslutninger at træffe nu og her.

Med integrationen til Medicin.dk – Professionel vil man ofte kunne finde hjælp, hvor 
man er, og når man har brug for information.

Fakta om DLI A/S 
og Medicin.dk

• Medicin.dk udgives af Dansk 
Lægemiddel Information A/S 
(DLI A/S).

• DLI A/S har udarbejdet 
information om medicin i mere 
end 40 år.

• Hjemmesiden Medicin.dk har 
ca. 5 mio. sidevisninger om 
måneden.

• DLI A/S er datterselskab af 
Lægemiddelindustriforeningen 
Lif.

Kontakt EG Digital Welfare på tlf:: 
7013 2211 eller kontakt@eg.dk

EG leverer nordisk branchesoftware, der hjælper vores kunder med at 
udvikle deres virksomhed yderligere. 
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på 
baggrund af en dyb forståelse af vores kunders profession og branche. 
Læs mere på eg.dk/om-eg/ 
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