
Bilag 1. Rammeordinationer for social- og sundhedsassistenter på Akut Modtageafsnit (AMA) 

 

Nedenstående delegerede ordinationer er oprettet i medicinmodulet, som standardordinationer. Standardordinationerne kan fremsøges i 

medicinmodulet ved søgning på bl.a. ”delegeret”.  

I alle tvivlsspørgsmål skal ansvarlig teamsygeplejerske kontaktes.  

 

Adrenergika (sygdomme i næse og bihuler)  

Præparat og adm. vej Styrke Indikation Dosering  
Administra-
tionstype 

Varighed evt. Kontraindikationer 

 
Zymelin spray 

 
1 ml indeholder 
1 mg 
xylometazolinhy
drochlorid  

 
Nasal obstruktion ved 
akut viral rhinosinuit og 
akut postviral 
rhinosinuit.  

 
1 spray i tillukket 
næsebor. Bør ikke 
anvendes i mere end 
10 dage.  

 
E 

 
1 dr. i hvert 
næsebor i 
max 10 
dage.  

 
 

 

Analgetika til voksne 

Der skal altid laves en smertevurdering inkl. VAS score.  

Se instruks:  

Smertemanual;  

Smertebehandling af patienter med nyrepåvirkning;  

Postoperativ smertebehandling; 
 

Enteralt 

Præparat og adm. vej Styrke Indikation Dosering  
Administra-
tionstype 

Varighed 
evt. 

Kontraindikationer 

 
Paracetamol OR 

 
500 mg 

 
Svage Smerter  

 
500- 1000 mg  

 
E 

 
4-6 
timer 

 
Alvorlig leverinsufficiens. Ved nedsat 
nyrerfunktion (GFR< 30) øges 
dosisintervallet. 

 
Paracetamol SUP 

 
1000 mg 

 
Svage smerter  

 
1000 mg 

 
E 

 
4-6 
timer 

 
Alvorlig leverinsufficiens. Ved nedsat 
nyrerfunktion (GFR< 30) øges 
dosisintervallet. 

 

https://pri.rn.dk/Sider/28703.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/16553.aspx


Antacida 

Præparat og adm. vej Styrke Indikation Dosering  
Administra-
tionstype 

Varighed 
evt. 

Kontraindikationer 

 
Alminox OR 

 
500 mg/ 
100 mg 

 
Gastro- øsofageal 
reflukssygdom 

 
1- 2 tyggetabletter  

 
E 

  
Dosisreduktion ved GFR 0-30 ml/min  

 

Anxiolytikum 

Ved alkoholabstinenstilstande og delirøs abstinenstilstand 
Gives forud gået af abstinensscoring (Alkoholabstinenstilstande og delirøs abstinenstilstand) 

Præparat og adm. vej Styrke Indikation Dosering  
Administra-
tionstype 

Varighed 
evt. 

Kontraindikationer 

 
Klopoxid OR 

 
25mg 

 
Alkohol abstinenser 

 
25-50 mg 

 
E 

 
Lang 
halvering
stid (10-
48 t  

 
Alkohol eller sovemiddelforgiftning 
Svær respirationsinsufficiens 
Svær leverinsufficiens 
Dosisreduktion ved svær 
nyreinsufficiens 

 

Laksantia:  

Se følgende instrukser for behandling af obstipation hos voksne: Obstipation, kronisk ; Klinisk retningslinje for behandling af akut obstipation hos 

voksne patienter uden kendt mavetarmsygdom;  

 

Osmotisk virkende laksantia  

Osmotisk  virkende laksantia trækker væske ud af tarmen og letter dermed passagen gennem tarmen. Kræver stor væskeindtagelse.  

Præparat og adm. vej Styrke Indikation Dosering  
Administra-
tionstype 

Varighed evt. Kontraindikationer 

 
Gangiden Pulver  

 
1 brev 

 
Obstipation. Anvendes 
ved immobilisation eller 
i tilfælde, hvor lind 
afføring er ønsket, og 
hvor kraftig brug af 
bugmuskulaturen er 

 
 1 brev 

 
E 

 
Virkningen 
indtræder 
efter 12-24 
timer.  
 

 
Ileus og mistanke om ileus.  
Gastro- intestinal perforation 
Svær kronisk inflammatorisk 
tarmsygdom  
Toksisk megacolon 

Ventrikeltømningsforstyrrelser. 
 

https://pri.rn.dk/Sider/10043.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/14422.aspx
http://cfkr.dk/media/353367/Klinisk%20retningslinje%20for%20medicinsk%20behandling%20af%20akut%20obstipation%20hos%20voksne%20patienter%20uden%20kendte%20tarmsygdomme.pdf
http://cfkr.dk/media/353367/Klinisk%20retningslinje%20for%20medicinsk%20behandling%20af%20akut%20obstipation%20hos%20voksne%20patienter%20uden%20kendte%20tarmsygdomme.pdf


uønsket fx efter 
abdominaloperation 

 
Laktulose mixt 

 
1 ml 
indeholder 
650 mg 
laktulose 

 
Obstipation. Anvendes 
ved immobilisation eller 
i tilfælde, hvor lind 
afføring er ønsket, og 
hvor kraftig brug af 
bugmuskulaturen er 
uønsket fx efter 
abdominaloperation. 

 
 15 ml –  
ofte bivirkninger i form 
af flatulens, 
meteorisme og 
mavesmerter.  

 
E 

 
Virkningen 
indtræder 
efter 2-3 
dage.  

 
Ileus og mistanke om ileus.  
Gastro- intestinal perforation 
Svær kronisk inflammatorisk 
tarmsygdom  
Toksisk megacolon 

Ventrikeltømningsforstyrrelser. 
Galactoseintolerans 

 
Magnesia OR 

 
500 mg 

 
Obstipation. Anvendes 
ved immobilisation eller 
i tilfælde, hvor lind 
afføring er ønsket, og 
hvor kraftig brug af 
bugmuskulaturen er 
uønsket fx efter 
abdominaloperation. 

 
1000 mg til sengetid 

 
E 

 
Virkningen 
indtræder 
efter 6-8 
timer.  

 
Ileus og mistanke om ileus.  
Nedsat nyrefunktion  pga risiko for 
magnesiumforgiftning.  
Gastro- intestinal perforation 
Svær kronisk inflammatorisk 
tarmsygdom  
Toksisk megacolon 

Ventrikeltømningsforstyrrelser. 

 

 

Øjenmidler 

Præparat og adm. vej Styrke Indikation Dosering  
Administra-
tionstype 

Varighed 
evt. 

Kontraindikationer 

 
Vikøse øjendr.  
 

 
1 ml 
indeholder 3,5 
mg 
hypromellose  
 

 
Nedsat tåre- eller 
slimproduktion i øjet.  

 
1-2 dråber i øjet 

 
E 

  
Forsigtighed ved brug af kontaktlinser.  

 
Kloramfenikol øjensalve 

 
1 g indeholder 
10 mg 
chloramphenic
ol. 

 
Øjeninfektion 

 
Appliceres i inficeret 
øje 

 
E 

  
Allergi overfor Kloramfenikol  



 

Nikotinsubstitution 

Præparat og adm. vej Styrke Indikation Dosering  
Administra-
tionstype 

Varighed 
evt. 

Kontraindikationer 

 
Nicorette plaster  

 
15 mg/ 16t. 
25 mg/16 t. 

 
Rygeophør 

 
Personer, som ryger 
under 20 cigaretter 
dagligt – 15 mg/16. t 
Personer, som ryger 
over 20 cigaretter – 25 
mg/ 16. t. 

 
E 

 
16 
timer 

 
Føllings sygdom pga. indhold af 
fenylalatin. 

 

 

Overfladeanæstesi 

Se instruks: Anvendelse af Emla-creme til forebyggelse af smerter ved venepunktur eller lignende 

Præparat og adm. vej Styrke Indikation Dosering  
Administra-
tionstype 

Varighed 
evt. 

Kontraindikationer 

 
Liprocani (EMLA) 
 

 
25 + 25 mg/ g 

 
Lokal analgetikum til 
overfladebedøvelse. 
 

Børn under 12 år: 
Mindre indgreb, ca. 1 
g/ 10 cm2: 
Appliceres i et tykt lag 
på huden mindst 1 time 
før indgrebet og 
dækkes med forbinding 

 
E 

 
0,5 – 2 
timer  

 
  

 

Øjenmidler 

Præparat og adm. vej Styrke Indikation Dosering  
Administra-
tionstype 

Varighed 
evt. 

Kontraindikationer 

 
Vikøse øjendr.  
 

 
1 ml 
indeholder 3,5 
mg 
hypromellose  

 
Nedsat tåre- eller 
slimproduktion i øjet.  

 
1-2 dråber i øjet 

 
E 

  
Forsigtighed ved brug af kontaktlinser.  

 
Kloramfenikol øjensalve 

  
Øjeninfektion 

  
E 

  
Allergi overfor Kloramfenikol  

http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/8305


1 g indeholder 
10 mg 
chloramphenic
ol. 

Appliceres i inficeret 
øje 

 


