
Medvirken til lægemiddelbrug (47258)              3 dage 
Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere og ufaglærte  
 
Indhold 
• Ældre og medicin til ældre 
• Virkning og bivirkning 
• Medicinsk behandling - de almindeligste sygdomme 

og lidelser 
• Personer med psykisk lidelse og medicin
• Personer med demens og medicin 
• Observationer i relation til lægemidler 
• Dokumentation og tværfagligt samarbejde 
• Håndtering af medicin. Lokale medicininstrukser 
• Ansvars- og kompetenceområde 

Medicin administration (48101 )                          5 dage
Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter

Indhold
• Fysiologi og almen lægemiddellære
• Den specielle lægemiddellære 

Udvalgte hovedgrupper af medicin 
• Medicin til ældre – geriatri
• Administration, ansvar og kompetence
• Observation og handling ved medicinudløste forgift-

ningstilstande
• Dokumentation, fælles medicinkort og utilsigtede 

hændelser
• Medicinpædagogik 
• Aktuelle problemstillinger og dilemmaer i forhold til 

administration af medicin  – med afsæt i deltagernes 
egne erfaringer fra praksis

Injektion af medicin 47968         1 dag
Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter 

Indhold 
• Repetition af hud og musklers anatomi og fysiologi
• De almindeligste lægemidler til subcutan og intra-

muskulær indgift
• Gældende retningslinjer inden for valg af injektions-

teknik og hygiejne

Farmakologi i somatikken  (45673)                    5 dage 
Målgruppe:  
Social- og sundhedsassistenter der har gennemført Medi-
cinadministration eller tilsvarende
 
Indhold 
• Observation, refleksion og handling i forbindelse med 

medicingivning 
• Fra viden om farmakodynamik og farmakokinetik til 

observation, refleksion og handling
• Lægemiddelregning  
• Forebyggelse af  fejl og utilsigtede hændelser
• Indikation og kontraindikation for subcutan medicine-

ring 
• Anlæggelse, fiksering, indgift og seponering 
• Kendskab til de lokale instrukser 
• Borgerperspektiv på medicinering 
• Årsager til non-compliance 
 

Farmakologi i psykiatrien (48102)                      5 dage 
Målgruppe: 
Social- og sundhedsassistenter, der har erfaring fra arbej-
de med borgere med psykisk sygdom og har gennemført 
Medicinadministration eller tilsvarende.

Indhold
• Anatomi og fysiologi i relation til centralnervesyste-

met 
• Det somatiske og det autonome nervesystem 
• Farmakokinetik og farmakodynamik
• Borgere med psykiske lidelser og medicinsk behand-

ling
• Sygdomslære i relation til forskellige diagnose syste-

mer, herunder ICD10 
• Psykofarmakas virkning, bivirkning og interaktion, 
• Kliniske observationer i relation virkning og bivirkning
• Nationale kliniske vejledninger fra Sundhedsstyrelsen
• Livskvalitet og compliance i forhold til den medicinske 

behandling
• Sundhedspersonalets roller og relevant til lovgivning
• Sektor overgange
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Medicinhåndtering
Multisygdom og korte indlæggelsestider øger kompleksiteten i ældresekto-
ren og på special institutionerne.  
Det er derfor helt centralt at medarbejderne har opdateret viden, kan obser-
vere, reflektere og handle i forhold til funktion og ansvarsområde. 

På alle uddannelser tages der afsæt i deltagernes erfaringer og praksis. 


