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Dosispakket medicin 
I denne pjece kan du læse om, hvordan du i 
Langeland Kommune kan få hjælp til at få din 
medicin doseret. 
 
Det er apoteket, der pakker din medicin i 
engangsposer. Hver pose er forsynet med dit navn, 
typen af medicin og den dato og det tidspunkt, du 
skal tage din medicin. 
Du kan få yderligere information om dosispakket 
medicin i den udleverede pjece fra apoteket 
”Dosispakket medicin”.  
 
 
Fordele ved at få din medicin dosispakket  
Ved dosispakker mindskes risikoen for fejl. Du 
betaler pr. tablet, og du betaler derfor kun for den 
medicin, der dosispakkes.  

 
 
Hvem kan få dosispakket medicin? 

1. Har du været stabilt medicineret i mere end to 
måneder, kan du som udgangspunkt få 
dosispakket medicin.  

2. Din læge skal vurdere, at du er egnet til 
ordningen.  

 
Er de to betingelser opfyldt, vil det fremover være 
det kommunale tilbud til dig.  
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Hvad koster det at få dosispakket medicin? 
Du betaler et gebyr, for at få dosispakket medicinen. 
Gebyret er kr. 55,65 om ugen. Hvis du får tilskud til 
din medicin, får du også automatisk tilskud til 
gebyret. 
 
 
Levering 
Medicinen pakkes til 2 uger ad gangen. 
Du eller dine eventuelle pårørende kan hente den 
dosispakkede medicin på apoteket eller på et af 
apotekets medicinudleveringssteder.  
Du kan også vælge at lade apoteket levere den 
dosispakkede medicin til dig mod betaling. 
 
 
Ved indlæggelse på sygehuset 
Indlægges du på sygehuset, bedes du medbringe 
din medicin.  
Er din indlæggelse af længere varighed, underretter 
lægen apoteket om ophør af dosispakket medicin.  
 
Du skal også selv være opmærksom på, om den 
dosispakkede medicin er afbestilt. 
Er medicinen ikke afbestilt, kommer den som 
planlagt, og du må derfor betale for medicinen.  
Du kan ikke returnere medicinen til apoteket. 
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Hvem kan ikke få dosispakket medicin 
Hvis lægen ikke finder dig egnet til ordningen eller 
hvis medicinen ikke er egnet til dosispakning. 
I disse situationer kommer hjemmesygeplejen og 
doserer medicinen i æsker. 
 
 
Fravalg af dosispakket medicin 
Hjemmeplejen kan hjælpe dig med din 
medicingivning, hvis medicinen er dosispakket 
medicin fra apoteket. 
Det betyder at i de tilfælde, hvor du fravælger 
kommunens tilbud om dosispakket medicin, får du 
ingen hjælp fra kommunens personale til hverken 
medicindosering eller medicingivning. 
Hvis du fravælger ordningen har du selv ansvaret for 
doseringen og indtaget af din medicin.  
 
 
Hvis der er noget, du er i tvivl om, så spørg 
sygeplejersken/assistenten næste gang, de kommer 
på besøg. 
  
 
 
Med venlig hilsen  
Ældre og Handicap  
Langeland Kommune 
 


