Vejledning til brug af regimer oprettet i medicinmodulet OPUS i
forbindelse med behandling af KOL eksacerbation / pneunomi
hos KOL.
7 regionale regimer (SR) indeholdende standardordinationer (SO) på
Co-Amoxiclav (amoxicillin + enzyminhibitor) injektionsvæske er oprettet i
OPUS.
 Ved normal nyrefunktion
Faktaboks:
 Ved CrCL 10-30 ml/min
Angiver du op til 3 bogstaver ved søgning, bliver
 Ved CrCL < 10 ml/min

resultatet af søgningen de
lægemidler/regimer, der
begynder med de 3 bogstaver.
Søger du på mere end 3
bogstaver vil alle lægemidler/regimer, indeholdende
de valgte bogstaver, fremkomme.

Fremsøgning af de regionale KOL regimer i
medicinmodulet kan foregå på tre måder:
Søgning via fanebladet ”Regimer”
Søgning via fanebladet ”Regimer” kan foregå
ved at indtaste:
 Navn: (RN KOL)

Lægemiddelinformationen

Porsvej 1
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 58 00
www.sygehusapoteket.rn.dk

Direkte: 97 66 58 57
laegemiddelinformation@rn.dk
Ref.: SWR

22. juni 2015
Lægemiddelinformationens
åbningstider

RN foran et regime indikerer regimet er regionalt
gældende

Mandag til fredag
kl. 8.00-15.00

Sæt flueben i det ønskede SR i venstre side, hvorefter de tilhørende SO ses til højre. Der sættes nu flueben i alle de tilhørende SO og starttidspunkt vælges i nederste venstre hjørne.
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Lægemiddel (Co-Amoxiclav)

Det aktuelle lægemiddel markeres og tryk ”vælg”

Tryk ”søg”

Sæt flueben i det ønskede SR i venstre side, hvorefter de tilhørende SO ses til højre. Der sættes nu flueben i alle de tilhørende SO og starttidspunkt vælges i nederste venstre hjørne.
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Søgning via fanebladet ”Ordination”
Søgning efter regimer via fanebladet ”ordination” foregår ved at angive lægemiddelnavn (her
Co-Amoxiclav)

Højreklik herefter på valgte lægemiddel og klik på ”Vis regimer, hvori dette regime indgår”

Sæt flueben i det ønskede SR i venstre side, hvorefter de tilhørende SO ses til højre. Der sættes nu flueben i alle de tilhørende SO og starttidspunkt vælges i nederste venstre hjørne.
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Godkendelse af ordinationer
Foregår under fanebladet ”Overblik”

Dobbeltklik på de aktuelle Co-Amoxiclav ordinationer (her to) og godkendt ordinationerne.

Co-Amoxiclav er et tilladelsespræparat og findes i styrkerne 1000 mg + 200 mg og 500 mg +
100 mg. Læger tilknyttet afsnit med en gældende udleveringstilladelse kan ordinere CoAmoxiclav som al anden medicin.
Opleves der problemer med at ordinere Co-Amoxiclav kan det skyldes:
 Manglende udleveringstilladelse på den aktuelle styrke af Co-Amoxiclav.
 Ordinerende læge er registreret under et andet afsnit end det, hvor man reelt arbejder. Er
dette tilfældet, skal IT kontaktes for korrekt registrering i medicinmodulet. Indtil korrekt registrering er foretaget, kan man som nødløsning ordinere Co-Amoxiclav som patientens
egen medicin.
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