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Supplerende læsning 

Uddannelse til behandlerfarmaceut 

Nedenstående er supplerende materiale, som du kan anvende efter behov og interesse. 
Det er materiale om at bruge FMK, om kommunikation og om dosisdispensering. Og det 
er materialer, som du kan bruge til efter behov at opdatere din viden om behandling med 
de lægemidler, som må genordineres af behandlerfarmaceut. 
 
Supplerende materiale vedrørende behandlerfarmaceutens pligter og ansvar  

• FMK for sundhedsprofessionelle. Sundhedsdatastyrelsen. 15.03.2022. Her findes 
Vejledning til behandlerfarmaceuter. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-
og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle  

• Vejledninger til Fælles Medicinkort. Opdateret 12. januar 2022. 
https://www.medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk/vejledninger  

• Vejledning om journalføring for specifikke autorisationsgrupper VEJ nr 9524 af 
01/07/2021 https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9524 

• Optagelse af medicin- og relevant anamnese forud for Genordination af visse 
receptpligtige lægemidler og Ordination af dosisdispensering med tilskud. Institut 
for Sundhedstjenesteforskning, Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk 
Universitet. Maj 2019 (se særskilt dokument) 

• Skema til medicinanamnese. Ulla Hedegaard. Maj 2019 (se særskilt dokument) 
 

Materialer på Medlemsnettet (kræver login som fås ved ansættelse på apotek) 

Spørgsmål og svar om behandlerfarmaceut, genordination og dosisdispensering med 

tilskud findes på Medlemsnettet under Kunderådgivning – Behandlerfarmaceut.  

 

Supplerende materiale vedrørende lægemidlerne på Listen* over lægemidler, der må 

genordineres 

*Listen = Bilag 1 til Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde 

Som udgangspunkt kan du læse de relevante afsnit om lægemidlerne på pro.medicin.dk 
og på laegehaandbogen.dk. Nedenfor er en oversigt over relevante behandlingsguidelines 
og anden relevant litteratur i relation til listen. Bemærk at der ikke er 
behandlingsguidelines for alle lægemiddelgrupper. 
 
Protonpumpehæmmere ATC A02BC 

Behandling med protonpumpehæmmere – forbrugsmønstre, indikationer og 
behandlingsvarighed. Rationel Farmakoterapi nr 11, 2015. 
https://sst.dk/da/Udgivelser/2015/Rationel-Farmakoterapi-11-2015  
 
Insuliner og analoger ATC A10AB, A10AC, A10AD 

Klinisk vejledning for almen praksis. Type 2-diabetes – opfølgning og behandling. Dansk 
Selskab for Almen Medicin. 2019 https://vejledninger.dsam.dk/media/files/19/vejledning-
type-2-diabetes_5korr.pdf 
 
Type 2-diabetes. Insulinbehandling. Dansk Selskab for almen Medicin. 2018. 
https://vejledninger.dsam.dk/media/files/5/2452169-vejledninger-insulin-ark-2-a4.pdf  
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Type 1 Diabetes Mellitus, 2019, Dansk Endokrinologisk Selskab,  
https://endocrinology.dk/nbv/diabetes-melitus/type-1-diabetes-mellitus/ 
 
Antihypertension ATC C03AA, C03AB, C03DA, C07AA, C07AB, C07AG, C07B, C07C, 
C08, C09AA, C09BA, C09BB, C09CA, C09DA 

Hypertensio Arterialis, Dansk Hypertensionsselskab, 2015, 
http://www.dahs.dk/fileadmin/user_upload/2013_opdateringer/opdateringer_2014/opdateri
nger_2015/behandlingsvejledning_2015_hoering.pdf   
 
Hypertension arterialis, NBV Dansk Cardiologisk Selskab, kap. 27, 
https://www.nbv.cardio.dk/hypertension   
 
Statiner ATC C10AA Dyslipidæmi, NBV, Dansk Cardiologisk Selskab, kap. 28, 

https://www.nbv.cardio.dk/dyslipidaemi  

  
Glukokortikoider til dermatologisk brug ATC D07AB 

National Klinisk Retningslinje for Psoriasis, Sundhedsstyrelsen, 2016, 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/8A7C8C59AD5249C2B433530466C1EDB
6.ashx 
  
National Klinisk Retningslinje for behandling af håndeksem, Sundhedsstyrelsen 2020, 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-behandling-af-haandeksem 
  
Udredning og behandling af patienter med atopisk dermatitis. Dansk Dermatologisk 
Selskab. http://dds.nu/wp-content/uploads/2014/04/ad-guidelines.pdf 
  
Hormonale kontraceptiva (p-piller) ATC G03A P-piller – hvilken én? Rationel 
Farmakoterapi nr 6, 2016, https://sst.dk/da/Udgivelser/2016/Rationel-Farmakoterapi-6-
2016 

 
Bisfosfonater ATC M05BA 

Farmakologisk behandling af primær osteoporose, Rekommandationsliste, IRF 2019, 
https://www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Anbefalinger/Den-Nationale-
Rekommandationsliste-_NRL_/Farmakologisk-behandling-af-primaer-osteoporose 
 
Behandling af primær osteoporose i almen praksis. Rationel farmakoterapi, nr. 2, 2019. 
IRF. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/Rationel-Farmakoterapi-2-2019 
 
Glukokortikoider til nasal administration ATC R01AD  

National Klinisk Retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis), 
Sundhedsstyrelsen 2018, https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-hoefeber 

   
Beta-2-agonister og glukokotikoider til inhalation ATC R03AC, R03AK, R03BA 

KOL, Dansk Selskab for Almen Medicin, 2017, https://vejledninger.dsam.dk/kol 
  
Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden 
astmakomponent, Rekommandationsliste, IRF, 2017, 
https://www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Anbefalinger/Den-Nationale-
Rekommandationsliste-_NRL_/Vedligeholdelsesbehandling-af-kronisk-obstruktiv-
lungesygdom-_KOL_-uden-astmakomponent 
  
Retningslinjer for behandling af astma og KOL, Dansk Lungemedicinsk Selskab 
https://lungemedicin.dk/astma/ og https://lungemedicin.dk/kol/ 
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