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Version 1.1. 2019 

Kontaktoplysninger: 
 
Sygeplejen Syddjurs 
Tlf. 8753 6000 
Mandag og tirsdag kl. 9-11 & kl. 13-15 
Onsdag kl. 9-12 
Torsdag og fredag kl. 9-11 & kl. 13-15 
 
Se også Syddjurs Kommunes hjemmeside: 
www.syddjurs.dk samt www.seniorsyddjurs.dk 

Vil du vide mere? 

Læs mere om sygeplejens indsatser, sygeplejeklinikkerne 

og sygepleje i eget hjem, i pjecen: ”Sygeplejen Syddjurs”. 

Har du behov for at få flyttet dit besøg, eller har du spørgsmål, skal du 

ringe til Sygeplejen Syddjurs. - Se Kontaktoplysninger. 

 

   

Til dig, der har brug for hjælp 
til at hælde medicin op 
 

Sundhed og Omsorg 
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Kommunens tilbud 

 
Denne pjece er til dig, som har behov for hjælp til at hælde medi-
cin op. Her kan du finde information om sygeplejens tilbud, meto-
der og retningslinjer på området. 
 
Sygeplejen Syddjurs tilbyder midlertidig hjælp til at hælde medicin op, 
hvis din medicin ikke kan dosisdispenseres fra apoteket. 
 
Ved behov for hjælp kan du blive henvist efter kontakt med sygehuset, 
vagtlægen og eller din praktiserende læge, eller hvis du selv henven-
der dig til: 
 

Visitation til Sundhed og Omsorg på tlf. 8753 6600, 
Hverdage kl. 9-11 og kl. 13-15. 
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Sundhed og Omsorg 

Sundhed og Sygdom 

Medicin klar til dosering 
Det er vigtigt, at du har den rette medicin og mængde, når sygeplejen 
skal hælde medicin i æsker. Derfor skal der være en klar aftale om, 
hvordan medicinen bliver leveret til dig fra apoteket, når du får hjælp til 
at hælde medicin op. 

Der er  forskellige muligheder i forhold til levering af medicin fra apote-
ket: 

• Du eller en pårørende afhenter selv medicinen på et apoteket eller 
et udleveringssted for apoteket 

• Medicinen leveres med bud indenfor bygrænsen hvis der er et apo-
tek i byen (egenbetaling: 50kr pr. udbringning) 

• Medicinen sendes fra apoteket med post (egenbetaling: 60kr pr. 
forsendelse) 

 
Pakkepostkasse/medicinkasse 
Er der en særlig grund til at din medicin skal være låst 
ned eller du ikke kan åbne din dør når medicinen 
bringes ud, kan der være brug for at medicinen er ned-
låst i en kasse i hjemmet, eller leveres i en pakkepost-
kasse. - Du afholder selv alle udgifter til aflåst kasse og 
pakkepostkasse. Sygeplejen medbringer hængelås, 
hvis dette er nødvendigt. 

Levering af medicin overgår til bud/post, hvis du eller dine pårø-
rende glemmer at hente din medicin 3 gang. 
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Sundhedsteamet 

Hjælp til at hælde medicin op 
ved Sygeplejen Syddjurs 

Sygeplejen hjælper dig med at hælde din medicin op indtil din me-
dicin er stabil eller du vurderes egnet til dosisdispenseret medicin 
fra apoteket. 

Hjælpen udføres i Sygeplejen Syddjurs’ sygeplejeklinikker men kan 
også foregå i eget hjem, hvis dette skønnes nødvendigt. 
Sygeplejen hælder dine piller op hver 14. dag, hvilket kan afvige i for-
bindelse med bl.a. ferie og helligdage. 

 
Hvad skal jeg have klar inden opstart? 
Inden sygeplejen kan hjælpe med at hælde din medicin op, skal du 
sørge for følgende: 

• 16 medicin æsker. 
Æskerne kan købes på apoteket til ca. 
165kr for 8 æsker 

• Hente medicin på apoteket så der kan 
hældes piller op til 15 dage 

• En kasse til opbevaring af din medicin 

 
Medicinbestilling 
Er du selv i stand til at varetage bestilling af medicin hos lægen, vil vi 
forsat opfordre til at du varetager denne opgave, selvom du modtager 
hjælp til at hælde medicin op. 
 
Efter aftale kan sygeplejen bestille din medicin, hos din egen læge, via 
kommunens omsorgssystem. 
 
Hvis du eller dine pårørende henter din medicin på apoteket, skal I vide  
præcist, hvilken slags medicin der skal afhentes. Derfor udleverer 
sygeplejen en bestillingsseddel som skal medbringes på apoteket, når 
sygeplejen bestiller medicin.  
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Sundhed og Omsorg 

Sundhed og Sygdom 

 
 
 

 
 

 

Behov for hjælp til at hælde medicin op 

Sygeplejen Syddjurs tilbyder midlertidig hjælp til at hælde medicin op, 

hvis det er vurderet af læge, sygehus eller sygeplejen, at der er behov 

herfor. 

Hjælpen er midlertidig og tilbydes indtil din medicin er stabil. Medici-

nen anses som stabil, når der ikke er foretaget medicinændring i ca. 3 

måneder. 

Når medicinen er stabil overgår du til medicin der er pakket på apote-

ket, også kaldet dosisdispenseret medicin. 

Du skal være opmærksom på at du selv afholder udgifterne i forbindel-

se med dosisdispenseret medicin, men at der gives medicintilskud ef-

ter gældende regler. 

Ved behov for assistance til indtagelse af medicin, vil Hjemmeplejen 

forsat kunne udlevere og hjælpe med indtagelse af dosisdispenseret 

medicin, afhængig af dit behov. 

I tilfælde hvor der ikke er behov for assistance til indtagelse af medicin 

kan du eller dine pårørende, som alternativ til dosisdispenseret medi-

cin, oplæres i selv at hælde medicin op. 
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Sundhedsteamet 

Dosisdispenseret medicin og oplæring i at 
hælde medicin op 

Det er vigtigt, at du som borger lærer at klare mest muligt selv, så 
længe som muligt, så du lever livet på egne betingelser. Kend-
skab til egen medicinske behandling er en vigtig del af vejen til at 
kunne leve bedst muligt med en kronisk sygdom. 

Når du pludselig ikke længere selv er i stand til at hælde egen medicin 
op kan du, via din læge, få medicinen dosisdispenseret på apoteket. 

Dosisdispenseret medicin er medicin, pakket i hygiejniske engangspo-
ser, som er klar til brug, pakket efter lægens ordination. Poserne er for-
synet med dit navn og CPR-nummer, samt det tidspunkt og dato, hvor 
du skal tage indholdet. Inkl. angivelse af posernes indhold. 

Med dosisdispenseret medicin, slipper du for selv at skulle dosere og 
sørge for at bestille medicin, da det hele ordnes fra apoteket. Du skal 
blot hente den dosisdispenserede medicin på apoteket efter aftale. 

Læs mere om dosisdispenseret medicin i apotekets pjece: 
”Dosispakket medicin”. 
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Sundhed og Omsorg 

Sundhed og Sygdom 

Oplæring i at hælde medicin op 

Sygeplejen tilbyder at hjælpe dig eller din pårørende med at blive 
oplært i at hælde din medicin op, evt. som alternativ til dosisdi-
spenseret medicin fra apoteket. 

Sygeplejen vil i forbindelse med oplæringen give dig eller din pårøren-
de den rette viden og redskaber, således at I selvstændigt bliver i 
stand til at kunne varetage opgaven, på betryggende vis. 

I forbindelse med oplæringen vil I få viden om: 

• Hvad gør man når lægen ordinerer noget nyt eller ændrer i en ordi-
nation 

• Redskaber til korrekt dosering af medicin efter lægens ordinationer 

• Praktisk håndtering af medicin - glas, blistre m.v. 

• Medicinens virkning og hvordan det skal tages 

• Bestilling af medicin  

• Hvor kan jeg få hjælp hvis jeg er i tvivl om min medicin 

 
Hvor foregår det? 
Oplæringen udføres i Sygeplejen Syddjurs’ sygeplejeklinikker men kan 
også foregå i eget hjem, hvis dette skønnes nødvendigt. 

Oplæringen foregår 1 gang om ugen, indtil det vurderes at du eller din 
pårørende selv kan varetage opgaven. 

 
Hvad skal jeg have klar inden oplæring? 
Inden sygeplejen kan oplære dig eller din pårørende i at hælde din 
medicin op, skal du sørge for følgende: 

• Minimum 8 medicin æsker. 
Æskerne kan købes på apoteket til ca. 165kr for 8 æsker 

• Hente medicin på apoteket så der kan hældes piller op til 8 dage 

• En kasse til opbevaring af din medicin. 


