
Information om                        

medicindosering i  

Langeland Kommune 



Indledning 

Denne pjece indeholder praktisk information om hvad du selv 

skal bidrage med, når du har behov for hjælp fra Kommunen 

til medicindosering.  

 

Medicindosering. 

Ved behov for hjælp til medicindosering kan du få hjælp på 

følgende måder: 

1. Oplæring til at dosere din egen medicin. 

2. Rådgivning om dosispakket medicin fra apoteket. 

3. Medicin doseret i sygeplejeklinik. 

4. Medicin doseret i dit hjem. 

 

Du kan få hjælp til: 

 At din medicin er hældt op efter lægens ordination i det 

rette antal på de rette tidspunkter til 2 uger ad gangen   

(i forbindelse med helligdage til 4 uger). 
 

 Råd og vejledning om indtagelse af den ordinerede     

medicin. 
 

 At der bliver holdt øje med, at medicinen virker efter 

hensigten. 



 Hvis du anvender håndkøbsmedicin, som din læge ikke 

har ordineret, vil den kunne doseres i æskerne, hvis din 

læge har accepteret det. 
 

 Vejledning i hvornår og hvordan du skal rengøre dose-

ringsæskerne. 
 

 At alle doseringsæskerne bliver mærket med dit navn  

og CPR. nr. 

 

Du skal selv: 

 Fremskaffe medicinen. Hvis du ikke selv kan afhente  

medicinen eller få andre til det, kan Apoteket levere  

medicinen til din hjemadresse. 
 

 Sikre at medicinen opbevares korrekt. 
 

 Hvis du får behov for doseringsæsker, sørge for, at alle 

doseringsæskerne er rengjorte, når der hældes medicin 

op. 



Du skal fremskaffe doseringsæsker til 4 uger, dvs. 4 sæt á 8 

stk. Æskerne skal have en rumstørrelse på ca. 3x3,5 cm, der 

skal være 4 rum i hver æske og der skal være markeret ugeda-

ge på æskerne, mandag – søndag og en blank dag i hvert sæt. 

Æskerne skal være lette at rengøre. 

Doseringsæsker af ovennævnte type forhandles på Apoteket 

og i flere internetbutikker som f.eks.  

 http://www.seniorshop.dk/   

 https://mediqdanmark.dk/   

 https://www.helsebixen.dk/shop/ 

 

Priser i 2018 niveau ligger mellem 140,- kr. og 200,- kr. pr. 

sæt. 

http://www.seniorshop.dk/
https://mediqdanmark.dk/
https://www.helsebixen.dk/shop/



