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Medicinhåndtering og ansvar

Herunder: bestilling, levering og  gebyr fra apotekerne 



Indkøbskurv via det fælles medicinkort 
(Hedensted kommune fra 1. oktober 19)

• Udviklet for at samle bestilling på flergangsrecepter på apotek og 
ordinationsfornyelser ved egen læge i en arbejdsgang og til en 
levering

• Undgå at borgeren får udlevering i 2 omgange, da apotek ikke 
tidligere har kunnet se hvilke præparater, der lå til receptfornyelser 
hos egen læge.



Leveringsoplysninger 
ligger i kurven til apoteket



Skærmprint fra medicinbestilling Cura



Gebyr for levering af medicin til eget hjem

• Gebyr for levering af medicin til eget hjem: 50 kr.

• Hvis apotek ikke har præparatet hjemme til 1. levering: fri levering

• Det er borgerens ansvar at medicin er i hjemmet til den dag, der skal dispenseres. (afhentet eller 
leveret til hjemmet)

• Undtagelsesvis i de tilfælde hvor borgeren ikke er i stand til at opbevare leveret medicin i 
hjemmet, kan det leveres til sygepleje-/hjemmeplejeenheden, der så medbringer medicinen.



Fra ”Velkommen til sygeplejen”

• Vi arbejder rehabiliterende, hvilket vil sige at vi sammen med dig vil have 
fokus på dine ressourcer, så du gennem omsorg, hjælp, støtte og træning 
bliver mest muligt selvhjulpen. I praksis vil du opleve, at vi forventer/beder 
dig om at udføre de dele af opgaven, som vi sammen vurderer, at du selv 
kan. 

• Hvad er det, der gør du ikke selv kan dosere din medicin?

• Støtte til selv at dispensere

• Dosispakket medicin

• Klinik eller eget hjem





Dosispakket medicin

• Dosispakket medicin er udgangspunktet hos en borger i stabil 
medicinering, hvor medicinen enten helt eller delvist kan dosispakkes.

• Formålet med maskinel dosispakning er at gøre ophældning af 
medicin mere nøjagtig, sikker og hygiejnisk.

• Fra ca. maj 2020 ny funktion på det Fælles medicinkort gør at både 
læger, apotek, hjemmepleje og borger kan se det samme kort med 
oplysninger om paknings indhold, pakkedato og deadline for ændring 
i pakning.








