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Guide - version 2 

Apotekets app Medicinhusker 
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App’en kan hentes gratis til iPhone og iPad i App Store og til 

Android smartphones i Google Play Butik. Det kræver ikke 

internetforbindelse at anvende app’en. 

Målgruppe 

Medicinhusker er først og fremmest en app, der hjælper dig 

med at huske at tage din medicin rigtigt. Samtidig er det et 

værktøj til at registrere blodsukker, blodtryk og vægt over    

kortere eller længere perioder. 

 

Medicinhusker henvender sig til stort set alle borgere i behand-

ling med medicin: 

 

 Borgeren der tager mange forskellige lægemidler 

 Borgeren der er i et medicinsk behandlingsforløb og har 

brug for at følge sit helbred 

 Den unge pige der skal huske at tage sine p-piller 

 

Det er desuden muligt at administrere flere brugere, så du f.eks. 

kan hjælpe ægtefælle eller børn med at huske medicinen.  

 

Hvad kan app’en? 

Medicinhusker er bygget op omkring tre væsentlige funktioner: 

 

 Påmindelser om at tage medicin 

 Noter om dit helbred 

 Registrering af blodsukker, blodtryk og vægt 

 

 

Om Medicinhusker 
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Når du har downloadet Medicinhusker og åbner den første 

gang, bliver du bedt om at oprette en bruger. 

 

Brugernavnet er obligatorisk, men du kan selv vælge, om du 

vil angive køn, fødselsår, højde og vægt.  

 

Indtastningerne i app’en gemmes udelukkende lokalt på din 

mobil eller iPad. 
 

Kom i gang 
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Du kan nu tilføje medicin på din medicinliste. 

 

Du skriver medicinens navn og i hvilken periode, du skal tage 

medicinen. 

 

Du kan herefter sætte et interval for, hvornår du skal tage din 

medicin, hvilket tidspunkt samt dosis. 

 

Intervallerne er:  

 daglig 

 ugentlig 

 andet 

 ved behov 

 p-piller 

 

Dosis kan angives som både tal og/eller bogstaver. 

 

Hvis du skal tage din medicin på en bestemt måde, kan du  

tilføje en instruktion. F.eks. i forbindelse med et måltid. 

 

Der er 4 definerede instruktioner. Vælger du Andet, kan du 

selv skrive en instruktion. 

 

Bemærk at det kan tage lidt tid at tilføje medicinen til medicin-

listen. 

Tilføj ny medicin 
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Du har mulighed for at redigere din medicin på medicinlisten. 

 

Klik på den medicin, du ønsker at redigere. 

 

Du kan ændre på samtlige indtastninger. 

 

Gem, når du er færdig med at redigere. 

 

Bemærk at det kan tage lidt tid at opdatere. 

Min medicinliste 
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Når du har tilføjet medicin til din medicinliste, kan du gå til 

din kalender. I kalenderen får du et overblik over dit daglige 

medicinindtag. 

 

Du kan se og ændre status på, om du har taget din medicin. Du 

kan navigere som i en almindelig kalender mellem dage, uger 

og måneder. 
 

I kalenderen kan du også se dine registreringer af blodsukker, 

blodtryk, vægt og noter. 

 

Du kan oprette en note og indsætte en smiley, der viser, hvor-

dan din dag har været i forhold til f.eks. smerter, humør eller 

andet, der har relation til din medicin og dit helbred. 

Kalenderen 
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Udover påmindelser om medicin kan Medicinhusker hjælpe dig 

med at monitorere en række helbredsfaktorer. 

 

Du kan registrere dit blodsukker, dit blodtryk og din vægt. 

 

Du kan klikke på registreringen, hvis du vil redigere eller    

slette. 

 

Din registrering vil blive gemt i kalenderen sammen med   

oversigten over din medicin. 

 

Du har mulighed for at skifte tidspunkt, når du registrerer. 

 

 

Blodsukker, blodtryk og vægt 
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Du kan lave en personlig note på en bestemt dag og tidspunkt. 

 

Du kan tilføje en smiley, der viser, hvordan du har det i forhold 

til f.eks. smerter, humør eller lignende. 

 

Du kan klikke på noten, hvis du vil redigere eller slette. 

 

Alle dine registreringer gemmes i kalenderen. 

 

Du kan også bruge funktionen til at lægge en fremtidig note 

ind. Så du f.eks. husker, hvornår det er tid til at forny en recept. 

Du kan klikke dig frem til dagen via kalenderen. 

Noter 
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Du kan sende indholdet af kalenderen til din e-mail. 

 

Du kan udvælge de registreringer, du vil sende. 

 

Mailen indeholder kun den medicin, der er registreret som taget 

eller afvist. 

 

Hvis du sletter eller redigerer medicin fra din medicinliste, kan 

du stadig se den slettede/redigerede medicin i e-mailen. 

 

Du kan f.eks. medbringe e-mailen, når du skal til lægen. 

 

Du finder funktionen øverst i højre hjørne. 

Send kalender 
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Når det er tid til at tage medicin, får du en påmindelse på din 

mobil eller iPad. I påmindelsen kan du vælge, om du vil tage, 

afvise eller udsætte medicinen. 

 

Du kan slå påmindelser til og fra i menuen under Påmindelser. 

 

Android 

På Androidtelefoner har du mulighed for at klikke Tag, Udsæt 

eller Afvis direkte fra forsideskærmen. Dit valg registreres i 

kalenderen. 

 

Hvis du ikke kan se de tre valgmuligheder på skærmen, fører 

du fingeren ned over skærmen fra top til bund. Så foldes på-

mindelserne ud. 

 

iPhone og iPad 

Her skal du skubbe reminderen til højre – evt. indtaste kode – 

og dernæst klikke Taget, Udsæt eller Afvist. Dit valg            

registreres i kalenderen. 

 

Fælles for Android, iPhone og iPad 

Klikker du på Udsæt, får du påmindelsen igen senere. App’en 

bruger de generelle indstillinger, du har for påmindelser på din 

telefon, f.eks. 10 minutters udsættelse. 

 

Du kan også klikke på påmindelsen, vælge medicinen fra    

kalenderen og få en eventuel instruktion frem, som er knyttet 

til medicinen. 

Påmindelser Android iPhone og iPad 
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App'en giver dig kun mulighed for at vælge Tag/Afvis/Udsæt 

for én påmindelse ad gangen. 

 

Du kan gå til app'ens kalender og selv klikke på den medicin, 

du skal tage på samme tid. 

 

iPhone og iPad 

Bruger du iPhone eller iPad, vil de andre påmindelser kunne 

findes i oversigten. Du kan rulle ned ved at trække en finger fra 

toppen og nedad (hvis denne funktion er aktiveret). 

 

 

Flere påmindelser på samme tid iPhone og iPad 
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Tilføj flere brugere: 

I Medicinhusker kan du tilføje flere brugere. Dermed kan du 

holde styr på f.eks. din ægtefælles eller dit barns medicin. 

 

Hver bruger har sin egen medicinliste og kalender. I påmindel-

serne kan du se, hvilken bruger der skal tage sin medicin.  

 

Slette og redigere 

Du kan slette medicin fra din medicinliste. Hvis du sender   

kalenderen til din e-mail, kan du stadig se den slettede         

medicin, du har markeret som taget eller afvist. 

 

Du kan redigere ved at klikke på medicinen på din medicin-

liste, ændre indtastningerne og klikke Gem. 

 

Du kan også slette dine noter via kalenderen. 

 

 

Tips og tricks 


