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Sygeplejersken skal kunne varetage dispensering og 
administration med sikkerhed. Hun skal være sikker på at:

• at den rigtige patient/borger

• har indtaget det rigtige lægemiddel

• i den rigtige dosis

• på den rigtige måde

• på det rigtige tidspunkt

Sikkerhed
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Rapportering af utilsigtede hændelser (UTH) i 2015: 183.445

Medicineringsfejl – langt den hyppigste årsag til UTH 

På hospitalerne var 23,2% af UTH medicineringsfejl

I kommunerne var 64,7%

Undersøgelser viser, at godt hver 10. indlæggelse (8-15%) er 
lægemiddelrelateret.

Kilde: Farmakologi og sygepleje 2017.

Hvorfor fokus på lægemiddelregning?
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Transkription: Håndskrift overføres til trykt medie

Dispenseringsfejl: Forkert dosis

Forkert ophældning af medicin, forkert opløsning/blanding af 
medicin.

• Regnefejl: I forbindelse med overdosering er fejlene oftest 
en faktor 10 fejl (10 gange for høj dosis)

• Mundtlig ordination øger risikoen for fejl

• Ensartet udseende: Flere eksempler på at både 
sygeplejersker og patienter har forvekslet tbl. Digoxin og 
tbl. Marevan (Digoxin 62,5 mikrogram og Marevan er 
lyseblå med ringe størrelsesforskel).

Typer af fejl



5

Administrationsfejl (Langt den største del af fejlene)

Uddeling og indtagelse

Hyppigst på plejehjem og plejebolig

• Ikke givet til patient

• Efterladt ved patientens seng.

• Forkert tidspunkt. 

• Forkert patient

Fejl fortsat
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Forkert/manglende dokumentation

• Vagtskifte

• Når patient ikke kan huske om medicin er givet og spørger 
en anden

• Når omdeling af medicin overdrages til en anden

Kilde: Farmakologi og sygepleje 2017.

Fejl fortsat
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De mest almindelige:

Tabletter

Kapsler

Miksturer (orale væsker)

Dråber

Suppositorier

Injektionsvæsker

Infusionsvæsker

Inhalationsvæsker

Salver, cremer

Lægemidler findes i forskellige former
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Lægemidlerne kan inddeles efter måden de anvendes på:

Perorale lægemidler

Rektale lægemidler

Parenterale lægemidler (udenfor mavetarmkanalen)

Intravenøse

Vaginale lægemidler

Nasale lægemidler

Okulære lægemidler (øjne)

Aurikulære lægemidler (ører)

Kutane lægemidler (på huden, salver cremer ol.)

Lægemidler til inhalation

Administrationsformer
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Tabletter – blanding af virksomt stof og hjælpestof

Sugetabletter – giver lokal effekt i munden (Hexokain / 
Zyx)

Brusetabletter – skal opløse i vand (Mucomyst / Treo)

Tyggetabletter – skal tygges før synkning (Multitabs)

Resoribletter (sublingualt) – tabletter som lægges under 
tungen, opløses let og absorberes hurtigt

Smeltetabletter – lægges på tungen, smelter og synkes 
(Maxalt Smelt mod migræne)

Enterotabletter – må ikke knuses eller tygges. Er 
modstandsdygtige overfor ventriklens saltsyre, men 
opløselige i tyndtarmssaften (Pantoloc mod ulcus)

Perorale lægemidler – pr. os – gennem munden 
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Spray – Nitroglycerin administreret som mundspray

Nasal forstøvning – Midazolam og Instanyl (Fentanyl)

Kapsler – flydende lægemiddel eller i fast form. Skal 
synkes hele, fordi de skal opløses i mavesækken eller 
tarmen. Enkelte med fast stof kan dog åbnes og indhold 
tages med vand eller i sonde.

Depottabletter/kapsler – afgiver det aktive stof jævnt over 
en længere periode – flere timer

Orale opløsninger (ny betegnelse – tidl. miksturer). Lettere 
at synke og gives ofte til børn. Fast stof opslæmmet i en 
væske – danner bundfald og skal derfor omrystes

Pr. os - fortsat
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Dråber – doseres dråbevis. Obs. størrelsen på dråberne. 
20 dråber svarer sjældent til 1 ml. (D-vitamin, jerndråber, 
Laxoberal)

Granulat – små korn ofte overtrukket med syrefast 
overtræk eller velsmagende overtrækgrov. (Pankreatin / 
Primcillin)

Pulver – Opløses og udrøres i vand eller saft (Movicol, 
afføringsmiddel)

Inhalationsmidler

Pr. os fortsat
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Suppositorier

Klysma

Rektale lægemidler
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De hyppigste:

Subkutant

Intramuskulært

Intravenøst

Infusion

Parenteralt – Som injektion/infusion
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Mindre hyppige:

Epiduralt

Intraspinalt

Intraossøst (i knoglemarven)

Intradermalt (lige under huden)

Intraartikulært (i ledvæsken)

Intraarterielt (i arterien)

Intrakardielt (i hjertemuskel eller –ventrikel)

Injektioner fortsat
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Navnet på det virksomme stof i et lægemiddel er:

det generiske navn

Lægemidler med samme generiske navn kan have forskellige 
salgsnavne. Der sættes ® efter salgsnavnet.

Salgsnavn = handelsnavn, specialitetsnavn, præparatnavn.

Paracetemol sælges som: Pamol®, Pinex®, Panodil®

Tbl Pinex 500 mg indeholder 500 mg af det virksomme stof, 
som her er paracetemol – resten er hjælpestoffer.

Virksomt stof i lægemidler
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Styrke: Det virksomme stof

F.eks. antal gram pr. tbl. eller mg pr. ml

Mængde eller volumen: antal enheder af lægemidlet

F.eks. 2 tbl. eller 50 ml

Dosis: Den mængde af lægemidlet, som gives pr. gang

F.eks vægt mængden – 1 g

Tbl. Pinex a 500 mg: 2 tbl. x 4

Styrke, mængde og dosis
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Det mest anvendte betegnelser er:

Gram (g)

Milligram (mg)

Mikrogram (µg)

Internationale enheder (IE) (Et standardiseret mål for den 
effekt, som kan forventes af en bestemt mængde af det 
virksomme stof)

Procent (%)

Mol (angiver partikelantallet i et stof)

Millimol (mmol)

Betegnelser for det virksomme stof
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Grundenheder Størrelser

Masse/vægt Gram (g), milligram (mg), mikrogram 
(mikg eller µ)

Tid Timer (t), minutter (min)

Stofmængde Mol, millimol (mmol)

Volumen Liter (l), milliliter (ml)

Grundenheder og vægtstørrelser, som bruges til beregning af 
medicindosering.
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1 g = 1000 mg

2,5 g = (2,5 x 1000) = 2500 mg

1 mg = 0,001g

2000 mg = (2000/1000) = 2 g

1 mg = 1000 mikrogram

0,125 mg = (0,125 x 1000) = 125 mikrogram

1 mikrogram = 0,001 mg

62,5 mikrogram (62,5/1000) = 0,0625 mg

Omregning
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1 tbl = 500 mg

Ordination: 2 tbl. x 4

Hvor mange gram får patienten pr. døgn?

Eksempel paracetemol
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Mætningsdosis: 0,75 mg – 1,0 mg

Tabletterne findes i styrken:

62,5 mikrogram

250 mikrogram

Ordination akut mætningsdosis: 0,875 mg fordelt på:

0,5 mg + 0,250 mg + 0,125 mg 

Hvilke tbl-styrker vil du bruge til hver dosis?

Herefter vedligeholdelsesdosis 62,5 mikrogram x 2

Eksempel digoxin
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1 l = 1000 ml

1 ml = 1000 mikroliter (µl)

1 l = 1.000.000 mikroliter (µl)

1 ml = 0,001 l

Volumen
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Kan være god at kende, hvis man skal bruge flere oplysninger såsom 
mængde, antal, volumen, døgndosis ol.

A = B x C

B = A / C

C = A / B

Hvis 

B = 5 

C = 2

”dele med”               

Hvad er så A?    

”gange med”

Regnetrekant - ligning

A

B C
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Ordination: Furix Retard 120 mg x 1

Depotkapsler findes i styrker af 30 mg og 60 mg. Hvor mange tabletter 
svarer 120 mg til?

A = 120

C = 60

A / C = B

120 / 60 = 2 tbl

120 / 30 = 4 tbl

Furix Retard

Stofmængde

Antal (fx tbl) Styrke
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Patient får Vepicombin®. Fortæller at han får 2 tbl 4 gange dagligt. På 
glasset ses at tabletternes styrke er: 500.000 IE. Hvad er døgndosis?

B = 8

C = 500.000

B x C = A

8 x 500.000 = 4 mill IE

Antal kan erstattes af volumen

Phenoxymethylpenicillin

Stofmængde

Antal (fx tbl) Styrke
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En patient skal have 50 mg codein.

Kodein stærk oral opløsning findes i 8 mg/ml

Hvor mange ml?

Opgave 1: Kodein oral opløsning
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En patient skal have 50 mg codein.

Kodein stærk oral opløsning findes i 8 mg/ml

Hvor mange ml?

A = 50

C = 8

B = A / C

50 / 8 = 6,25 ml.

Svar opgave 1: Kodein oral opløsning

Stofmængde

Volumen Styrke
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En patient får 20 ml. kaliumklorid oralt. Styrken er 75 mg/ml

Hvor mange mg Kaliumklorid får patient?

Hvor mange gram Kaliumklorid får patient?

Opgave 2: Kaliumklorid
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En patient får 20 ml. kaliumklorid oralt. Styrken er 75 mg/ml

Hvor mange mg Kaliumklorid får patient?

B = 20

C = 75

A = B x C

20 x 75 = 1.500 mg = 1,5 g

Svar opgave 2: Kaliumklorid

Stofmængde

Volumen Styrke
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Du skal blande Cefuroxim pulver med sterilt vand. Du opløser 750 mg 
pulver i 3 ml sterilt vand. Hvor mange mg indeholder 1 ml?

Opgave 3: Cefuroxim (antibiotikum) som im injektion
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Du skal blande Cefuroxim pulver med sterilt vand. Du opløser 750 mg 
pulver i 3 ml sterilt vand. Hvor mange mg indeholder 1 ml?

A = 750

B = 3

C = A / B

750 / 3 = 250 mg/ml

Svar opgave 3: Cefuroxim som im injektion

Stofmængde

Volumen Styrke
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Der ordineres 15 mg sc. Morfin findes i 20 mg pr. ml

Hvor mange ml skal du give?

Opgave 4: Morfin som sc injektion
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Der ordineres 15 mg sc. Morfin findes i 20 mg pr. ml

Hvor mange ml skal du give?

A = 15

C = 20

B = A / C

15 / 20 = 0,75 ml

Svar opgave 4: Morfin som sc injektion

Stofmængde

Volumen Styrke
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Et barn på 12 kg får ordineret Vepicombin® oral opløsning

Oral opløsning = 85.000 IE pr. ml

Dosis er 50.000 IE pr kg legemsvægt fordelt på to doser

Døgndosis / døgndosis i ml?

Enkeltdosis / enkeltdosis i ml?

Opgave 5: Vepicombin på døgndosis
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Et barn på 12 kg får ordineret Vepicombin® oral opløsning

Oral opløsning = 85.000 IE pr. ml

Dosis er 50.000 IE pr kg legemsvægt fordelt på to doser

Døgndosis / enkeltdosis? / ml?

12 X 50.000 = 

A = 600.000 (døgndosis)

C = 85.000

B = A / C

600.000 / 85.000 =

7 ml pr. døgn

3,5 ml pr gang

Svar opgave 5: Vepicombin på døgndosis

Stofmængde

Volumen Styrke
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1 ml = 20 dråber

Gælder for langt de fleste lægemiddelformer.

Hvis det ikke er gældende, skal det stå på lægemidlet

Når man skal omregne ml til dråber, ganges med 20

Når man skal omregne fra dråber til ml, deles med 20

Gang med 20

ml dråber

Del med 20

Dråber / ml
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Opgave Løsning

Omregn 1,5 ml til antal dråber

Omregn 2 ml til antal dråber

Omregn 60 dråber til antal ml

Omregn 50 dråber til antal ml

Omregn 5 dråber til antal ml

Opgave 6: Dråber / ml / dråber
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Opgave Løsning

Omregn 1,5 ml til antal dråber 1,5 x 20 = 30 dråber

Omregn 2 ml til antal dråber 2 x 20 = 40 dråber

Omregn 60 dråber til antal ml 60 / 20 = 3 ml

Omregn 50 dråber til antal ml 50 / 20 = 2,5 ml

Omregn 5 dråber til antal ml 5 / 20 = 0,25 ml

Opgave 6: Svar
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Den hastighed hvormed en infusionsvæske skal løbe ind i 
patientens blodåre:

Dråber pr. minut

Ml pr. time

F.eks. 

60 dråber / min

100 ml / time

Infusionshastighed
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Antal dråber pr. minut = antal ml pr. time / 3 (short cut)

Antal ml pr. time = antal dråber pr. minut x 3

Antal dråber pr/minut → time = x 60

Fra dråber → ml = / 20

Svarer til at dividere med 3

”dele med”                 

”gange med”

Dråbehastighed

Antal ml   
pr. time

Antal dråber 
pr. minut3
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Antal dråber pr. minut = antal ml pr. time / 3

En patient skal have 150 ml pr. time.

Hvor mange dråber pr. minut?

150 ml pr. time =

150 x 20 dråber = 

3000 dråber pr. time

3000 dråber / 60 =

50 dråber pr. min

Short cut: 

150 / 3 = 50 dråber pr. min (fordi: 60 / 20 = 3)                                                                           

Dråbehastighed

Antal ml   
pr. time

Antal dråber 
pr. minut3



42

Infusionen løber med 30 dråber pr. minut. Skal køre på 
infusionspumpe og derfor omregnes til ml.

Hvor mange ml i timen svarer det til?

Opgave 7 - infusionshastighed
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Antal dråber pr. minut = antal ml pr. time / 3

Antal ml pr. time = Antal dråber pr. minut x 3

Infusionen løber med 30 dråber 

pr. minut. 

B = 3

C = 30

3 x 30 = 90 ml pr. time

Svar opgave 7: Dråbehastighed – ml pr. time

Antal ml   
pr. time

Antal dråber 
pr. minut3
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Procent betyder hundrede

1% = 1/100 – en hundrededel

Hvad er 15% af 750?

1% = 750/100 (7,5) 15% = 7,5x15 (112,5)

Procent w/v =antal gram af aktivt indholdsstof i  100 ml 
væske..

2% = 2 g indholdsstof i 100 ml væske.

0,1% = 0,1 g indholdsstof i 100 ml. væske

Hvis et lægemiddels styrke skal opgives i procent omregnes 
styrken til antal gram pr. 100 ml.

Procent (%)
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Glucose 5% = 5 gram pr. 100 ml

5000 mg pr. 100 ml

50 mg pr ml

Glucose 20% = 20 gram pr. 100 ml

20.000 mg pr. 100 ml

200 mg pr. ml

Glucose 50% = 50 gram pr. 100 ml

50.000 mg pr. 100 ml

500 mg pr ml

Glucose - procent
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Isotonisk natriumklorid opgives som 0,9%

500 ml isotonisk natriumklorid gives som infusion til en 
patient over 4 timer.

Hvor mange gram natriumklorid får patient?

Opgave 8: Natriumklorid - procent
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Isotonisk natriumklorid opgives som 0,9%

500 ml isotonisk natriumklorid gives som infusion til en 
patient over 4 timer.

Hvor mange gram natriumklorid får patient?

0,9 gram pr. 100 ml

900 mg pr. 100 ml

9 mg pr ml

9 x 500 = 4500 mg = 4,5 gram eller

9 gram pr liter – har fået ½ liter

Svar opgave 8: Natriumklorid - procent
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I 500 ml isoton glucose infusionsvæske skal der blandes15 mg 
lægemiddel. Lægemidlet har styrken 1 mg/ml. Patienten skal have 4 
mg lægemiddel/time.

Udregn dråbehastigheden

Opgave 9: Infusionsblandinger
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I 500 ml isoton glucose infusionsvæske skal der blandes15 
mg lægemiddel. Lægemidlet har styrken 1 mg/ml. 
Patienten skal have 4 mg lægemiddel/time.

Udregn dråbehastigheden

15 mg=515 ml

1 mg = 515 / 15 = 34,33 ml

4 mg = 34,33 x 4 = 137,33 ml/time

1 ml = 20 dråber

137,33 x 20 = 2746,6 dråber/time = 

2746,6 / 60 = 45,78 dråber/min ~ 46 dråber/min

eller

Svar opgave 9: Infusionsblandinger
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Antal dråber pr. minut = antal ml pr. time / 3

Antal ml pr. time = Antal dråber pr. minut x 3

137,33 ml/time / 3 =

45,77 dråber/min

46 dråber

Svar opgave 9: Infusionshastighed

Antal ml   
pr. time

Antal dråber 
pr. minut3
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Der skal gives glucose-insulindrop til patient med diabetes, 
som skal opereres

I 500 ml 10% glucose tilsættes 20 IE insulin

Styrken på insulin er 100 IE/ml

Patient skal have 2 IE/time

Hvor mange ml/time skal infusionen løbe med?

Opgave 10: Glucose-insulindrop
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Der skal gives glucose-insulindrop til patient med diabetes, 
som skal opereres

I 500 ml 10% glucose tilsættes 20 IE insulin

Patient skal have 2 IE/time

Styrke 100IE/ml

Hvor mange ml/time skal infusionen løbe med?

20 IE = 500,2 ml ~ 500 ml

1 IE = 500 / 20 = 25 ml

2 IE = 50 ml / time

Til studerende, som spurgte om anden regnemetode efter 
undervisningen – se næste slide

Svar opgave 10: Glucose-insulindrop
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500 ml = 20 IE  (500,2 = 20 IE)

1 ml = 0,04    (1 ml = 0,03998)

2  IE = 2/0,04 = 50 (2/0,03998 = 50,025 = 50, 03 = 50)

Svar – 2. regnemulighed opgave 10
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100 mg lægemiddel opløses i 2 ml sterilt vand.

Patienten skal have 25 mg.

Hvor mange ml skal patienten have?

Opgave 11
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100 mg lægemiddel opløses i 2 ml sterilt vand.

Patienten skal have 25 mg.

Hvor mange ml skal patienten have?

100 mg = 2 ml

1 mg = 0,02 ml

25 mg = 0,5 ml

Short cut: 25 svarer til ¼ af 100

2 ml / 4 = ½ ml

Svar opgave 11
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