Dosispakket
medicin

Dosispakket medicin er en nem,
sikker og hygiejnisk løsning til dig,
der er i stabil medicinsk behandling.
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Indhold

Hvad

er dosispakket medicin?
Dosispakket medicin er medicin, som apoteket pakker i
små dosisposer forsynet med
information, der sikrer korrekt
indtagelse.
Indholdet i hver dosispose er
den medicin, du skal tage på
et bestemt tidspunkt – fx morgenmedicin, middagsmedicin,
aftenmedicin og medicin til
natten.

Dosisposerne udleveres i en
samlet rulle til 14 dage ad
gangen. Mellem hver dosispose er der en perforeret afrivningslinje, som gør det muligt
at skille de enkelte dosisposer
fra hinanden.

Hvilken

medicin kan være omfattet
af ordningen?
Apoteket vurderer, om den
medicin, der er ordineret af

Fordele ved dosispakket medicin:
•
•
•
•
•

Det er hygiejnisk.
Der er minimal risiko for, at du kan tage medicinen forkert.
Du kan nemt tjekke, om du har husket at tage din medicin.
Du betaler kun for den medicin, du skal bruge.
Du får næsten ingen restmedicin til destruktion på apoteket.

Hør din læge og kommunens medarbejder om de vurderer, at
du kan tilbydes at få din medicin dosispakket af apoteket.

Side 2

Indhold

lægen til dosispakke, kan
pakkes. Som udgangspunkt
er det tabletter og kapsler.
Hvis du får medicin, der ikke
er egnet til dosispakning, vil
denne medicin blive udleveret
til dig i almindelige pakninger
sammen med din dosispakkede medicin.
Kommunens
medarbejder
sørger for, at du får den hjælp,
du har behov for til at indtage
din medicin.

Hvordan

foregår det i praksis?
Der laves et dosisdispenseringskort med de lægemidler
du skal have dosispakket. På
kortet kan du se medicinens
navn, hvornår du skal tage
den og hvad den gives for.
Apoteket sørger for at tilpasse
kortet, hvis lægen ændrer på
din medicin.

Hvor

kan jeg hente min medicin?
Hver 2. uge kan en ny rulle
medicin afhentes på apoteket.
Er du af helbredsmæssige årsager ikke i stand til at afhente
din medicin, kan du bede apoteket om at bringe medicinen
ud mod et leveringsgebyr.

Side 3

Hvor meget

koster dosisdispensering?
Du skal betale et gebyr for at
få dosispakket medicin foruden
den pris, du skal betale for selve
medicinen.

Hvis du får færre lægemidler, vil
din egenbetaling være lidt højere, men fortsat meget lavere
end 55 kr./uge.

Gebyret er på 111,25 kr. pr. rulle
(til 14 dage) eller ca. 55 kr. pr.
uge.

Får du disse tre lægemidler vil
din egenbetaling være ca. 16
kr./uge:

Det vil typisk være væsentligt
billigere for dig pga. medicintilskudsreglerne.

•

Diabetesmedicin (Metformin
500 mg) 2 tabletter 3 gange
dagligt

Får du 4 eller flere tilskudsberettigede lægemidler vil du typisk
få 85% i tilskud og så koster det
dig kun ca. 8 kr./uge.

•

Kolesterolsænkende medicin (Simvastatin 40 mg) 1
tablet dagligt

•

Hjertemagnyl (Acetyl salicylsyre 75 mg) 1 tablet dagligt

Har du et kommunalt helbredstillæg, vil egenbetalingen
være yderligere reduceret.

(Der tages forbehold
i beregning).

for

prisændringer

Hvis du har brug for nærmere oplysninger eller vejledning
om tilskudsreglerne, så kontakt dit apotek eller se mere på
www.apoteket.dk/medicintilskud.

