
 I N F O R M AT I O N OM

HJÆLP TIL MEDICIN



REMEDIER
Al din medicin opbevares i en medicin-
boks, som udlånes af hjemmeplejen.

Medarbejderen lægger som regel din 
medicin i æsker til to uger. Anskaf derfor 
to ’ugedispenseringssæt’ (indeholder i alt 16 
æsker). Vælg sæt med store æsker, så der er 
plads til al medicin (købes fx på apoteket). 
Hvis du er samboende med en anden, 
som får lagt medicin i æsker, er det prak-
tisk, at I køber æsker i hver sin 
farve (’ægtefælleversion’). 

En del af din medicin sorteres i farvede poser. 
Det hjælper til at holde orden i medicinen. 
Hjemmeplejen sørger for anskaffelse af 
poserne.

Denne pjece beskriver de praktiske forhold, der har betydning 
for hjælp til din medicin. Hvis du har spørgsmål, kan du altid 
spørge medarbejderen, der hjælper dig. Du kan også kontakte 
kontoret  - se oplysninger på bagsiden af pjecen.

Vi ser frem til at besøge dig.

VELKOMMEN 
TIL HJEMMEPLEJEN



RAMMER
Når medarbejderen lægger din medicin i æsker, er der brug for 
god plads ved et rent bord. Det er vigtigt, at der både er lys og 
arbejdsro, når medicin lægges i æsker. 

Derfor bør der ikke samtales, mens medarbejderen ordner 
medicinen.

REGLER FOR HJÆLP TIL MEDICIN
Hjemmeplejen arbejder med din medicin efter lægeordination. 
Det betyder, at medarbejderen alene må lægge din medicin i 
æsker, hvis den er ordineret af lægen. 

Det samme gælder eventuelle kosttilskud. Medarbejderen må 
ikke håndtere medicin, som er lagt i æsker af andre fx af en 
pårørende.

AFHENTNING AF MEDICIN FRA APOTEKET
Du, eller en pårørende, henter din medicin på apoteket. Alter-
nativt kan apoteket bringe medicinen ud til dig  - du betaler selv 
leveringsgebyr. 

For gammel medicin afleverer du på apoteket 
til destruktion.



KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, 
du gerne vil drøfte med os, er du meget velkommen 

til at kontakte os på tlf.: 49 28 22 02.


