Dosispakket
medicin

DOSISPAKKET MEDICIN

Få overblik over din medicin
Dosispakket medicin er færdigpakket medicin klar til brug. Det gør
det nemt og bekvemt at følge din
behandling.
Dosispakket medicin kan hjælpe
dig med at få eller bevare overblikket – især hvis du får mange
forskellige slags medicin, der skal
tages på forskellige tidspunkter af
dagen.

hvis du for eksempel skifter medicin eller helt skal stoppe med at
tage en bestemt type medicin.
Den medicin, din læge har ordineret
til dig, virker bedst, hvis den bliver
taget som aftalt med lægen. Dosispakket medicin kan give både dig
og dine pårørende en tryghed i, at
du får den rette medicin på det rette
tidspunkt.

Med dosispakket medicin får du
præcis den mængde medicin, du
skal bruge. På den måde undgår du
at have en eller flere næsten fyldte
medicinpakninger stående i skabet,

Fordele ved dosispakket medicin
oo Gør det let at tage den rette medicin på det rigtige tidspunkt
oo Mindsker risikoen for medicinfejl
oo Kan hjælpe dine pårørende, hvis de skal støtte dig i at tage din
medicin
oo Giver mulighed for at medbringe en præcis mængde medicin, hvis
du for eksempel skal på en kort ferie, familiebesøg eller andet,
hvor du skal have din medicin med dig
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Medicin klar til brug
Med dosispakket medicin får du
medicin til 14 dage ad gangen. Medicinen er pakket i engangsposer,
også kaldet dosisposer. Hver pose
indeholder den medicin, du skal
tage på et bestemt tidspunkt – for
eksempel morgen, middag og aften.
Dosisposerne sidder i en sammenhængende rulle i den rækkefølge,
de skal tages.
På poserne kan du se, hvornår
medicinen skal tages. Det hjælper
dig med at holde styr på, om du får
taget medicinen, som du skal, eller
om du for eksempel har glemt middagsmedicinen.

På hver dosispose står, hvilken
medicin den indeholder, og om den
for eksempel skal synkes hel. Også
dit navn og CPR-nummer står på
posen. Bagsiden af posen er gennemsigtig, så du kan se, hvordan
medicinen ser ud.
Det er nemt at få medicinen ud af
dosisposen. Du kan enten åbne den
med fingrene eller klippe den op
med en saks.

DOSISPAKKET MEDICIN

Hvordan får jeg min medicin dosispakket?
Der er flere muligheder, hvis du gerne vil have din medicin dosispakket. Hvis du sammen med din læge
beslutter, at du gerne vil have din
medicin dosispakket, skal din læge
skrive til apoteket.

Skal du på ferie eller lignende,
kan apoteket undtagelsesvis
pakke og udlevere dosisposer til
en længere periode end 14 dage.
Dog kan du højst få til fire ugers
brug ad gangen.

Du kan også selv tale med apoteket, om dosispakket medicin kunne
være noget for dig. Apoteket kan
også hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til ordningen om dosispakket
medicin.

Du kan få dosispakket de tabletter
og kapsler, du er i behandling med.
Skal du også have anden medicin,
der ikke kan dosispakkes (eksempelvis øjendråber, brusetabletter
eller flydende medicin), får du det
udleveret ved siden af den dosispakkede medicin.

Du aftaler med apoteket, om du
selv kommer og henter den dosispakkede medicin på apoteket,
eller om apoteket skal levere den
til dig.

DOSISPOSERNE ER NEMME AT ÅBNE …

Mellem hver pose er der en perforering. Riv den aktuelle pose af
langs perforeringen.

Riv i siden af posen et vilkårligt
sted for at åbne posen. Undgå at
rive posen over ved hjørnerne.
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Din tryghed
Apoteket pakker den medicin, din
læge har ordineret til dig. Hvis lægen ændrer på din medicin, pakker
apoteket den nye medicin til dig.
Hvis din læge vurderer, at ændringen skal ske inden din dosisrulle er
brugt op, kan det være nødvendigt,
at apoteket pakker en ny dosisrulle
til dig. Dosispakket medicin, der er
tilovers, bør du aflevere til destruktion på apoteket.
Inden medicinen bliver pakket,
laver apoteket en vurdering af, om
medicinen egner sig til at blive pakket i dosisposer. Apoteket sørger
også for, at medicinen bliver fordelt
i de rette poser. Er der medicin, der
er nødvendig at tage hver for sig,
kommer de i forskellige poser.

Medicinen bliver pakket af maskiner. Så undgår man de menneskelige fejl, der kan opstå, når man
selv eller plejepersonale hælder
medicinen op. Når dosisrullen er
pakket, bliver den kontrolleret via
en såkaldt fotokontrol. Det betyder,
at der bliver taget et billede af hver
eneste dosispose. Billederne bliver
analyseret af en maskine, og de
poser, hvor der er usikkerhed, om
de indeholder det de skal, bliver
tjekket.
Inden du får den dosispakkede medicin udleveret, har apoteket også
lavet en kontrol af, at dosisrullen
indeholder det, den skal.
Du kan derfor være helt tryg ved at
få din medicin dosispakket.

... og spørg apoteket, hvis du er i tvivl

Poserne kan også åbnes ved hjælp
af en saks.

Posens indhold kan tømmes ned i
en kop eller et tomt glas.
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Hvad koster dosispakket medicin?
Du betaler stykprisen for den medicin, der kommer i dosisrullen. De
almindelige tilskudsregler gælder
også for medicin, der bliver dosispakket. Apoteket pakker automatisk den billigst mulige medicin,
medmindre du har særlige ønsker
eller behov.

betingelserne, og får du tilskud til
mindst et af de lægemidler, der skal
i dosisrullen, betyder det, at gebyret
indgår i den beregning, der afgør
din egenbetaling. Gebyrets størrelse
vil derfor afhænge af din tilskudsprocent, som bliver nulstillet en
gang om året.

Når apoteket dosispakker medicin,
skal der opkræves et lovpligtigt
gebyr for en dosisrulle.

Du kan læse mere om tilskudssystemet på www.apoteket.dk/medicintilskud eller spørge på dit lokale
apotek.

Lægen eller apotekets behandlerfarmaceut kan vurdere, om du kan
få tilskud til gebyret. Opfylder du
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PRISEKSEMPEL
Peter har købt tilskudsberettiget medicin, så han har opnået en
tilskudsprocent på 85.
Peter får en del medicin og synes, det kan være svært at holde styr
på, hvornår hvilken medicin skal tages. Han er bekymret for, om
han rent faktisk husker at få taget medicinen hver dag. Peter vil
derfor gerne have noget hjælp men også gerne fortsætte med selv
at stå for det med medicinen. Derfor aftaler han med sin læge, at
medicinen skal dosispakkes. Hans læge vurderer, at han skal have
tilskud til det lovpligtige gebyr for dosispakket medicin. Gebyret er
på 111,25 kr., før der beregnes tilskud.
Det betyder, at Peter får 85 procent i tilskud til både gebyret og sin
tilskudsberettigede medicin – både det, der bliver dosispakket, og
det, han køber på recept ved siden af. Derfor skal Peter betale 16,69
kr. i gebyr for hver dosisrulle med medicin til 14 dage, som han får
udleveret på apoteket.
Da Peters økonomiske situation ændrer sig, får han derudover et
kommunalt helbredstillæg på 85 procent. Det betyder, at han nu
kun betaler 2,50 kr. i gebyr pr. dosisrulle.
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PÅ APOTEKET
På apoteket kan du få hjælp til og
rådgivning om alle typer medicin.
Alt personale er faguddannet og
kan blandt andet svare på spørgsmål om recept- og håndkøbsmedicin, bivirkninger og medicin til
børn og fortælle, hvad du skal være

www.apoteket.dk

opmærksom på, hvis du for eksempel tager flere forskellige typer medicin samtidig. Apoteket er stedet,
hvor du køber din medicin.
Læs mere på apoteket.dk, eller
spørg på apoteket.

