Guide til Medicinkort app’en

Log på Medicinkort app’en – første gang
Efter du har downloadet app’en, møder
du en introduktion, som du skal
acceptere for at komme videre.
Du bliver nu præsenteret for en nem-id
log-in side.
Du logger ind, og vælger en firecifret
kode, som gør det nemmere for dig at
logge ind, næste gang du gør brug af
medicinkortet.
Det kan være nødvendigt at genregistrere
sig med jævnemellemrum.

Dit navn

Log på Medicinkort app’en
Dit navn

Når du fremover logger ind på Medicinkortet,
skal du gøre brug af din firecifret kode. Din
firecifret kode er den, du lavede første gang du
loggede på.
Når du kommer ind på app’en fremgår dit fulde
navn og din læges navn, adresse og
telefonnummer.

Dit navn

Din læge
Din læges adresse
Din læges
telefonnummer

Fire menupunkter
I bunden af Medicinkortet finder du fire
forskellige menupunkter.
Menupunktet ”Medicinkort” er
startskærmen, når du logger ind på
app’en.
”Min Medicin”, giver et overblik over din
aktuelle og afsluttede medicin.
”Recepter”, giver et overblik over dine
åbne recepter og udleveringer af
recepter.

”Forny recept”, kan du aktivt gå ind og
forny dine recepter og se status på de
recepter, som du har ønsket at forny.

Min Medicin – Aktuel medicin

”Min Medicin” giver dig mulighed for at
se din aktuelle og afsluttede medicin (den
medicin du ikke længere behandles med).
”Aktuel medicin” viser dig dine
medicinordinationer, med oplysninger om
lægemiddel, styrke og dosering.
Du kan trykke på ordinationen og se
flere detaljer på din medicin.

Min Medicin - Afsluttet medicin

Under ”Afsluttet medicin” kan du se den
medicin, du tidligere har været i
behandling med.
Du kan trykke på ordinationen og se
flere detaljer på din medicin.

Mine recepter – Åbne recepter

Under ”Mine recepter” kan du få et
overblik over dine ”Åbne recepter”. Du
kan se navn på lægemiddel, styrke,
hvornår recepten er oprettet og hvor
mange udleveringer, der er tilbage.
Andre oplysninger såsom udsteder,
genudleveringsinterval, pakkestørrelse
osv., vises når du klikker på en recept.

Mine recepter - Udleveringer

Under ”Udleveringer” får du et overblik
over, hvilke recepter du tidligere har fået
udleveret medicin på. Du kan få mere
information om en udlevering ved at
klikke på den.

Forny recepter - Forny

”Forny recepter” gør det muligt for dig at
forny dine aktuelle recepter.
Sådan fornyer du dine recepter:
1. Du swiper på ”Swipe for at anmode”.
2. Vælg pakkestørrelsen og antallet af
pakker du ønsker.
3. Tryk derefter på ”Anmod”.
4. Du vil se en bekræftelse på, at
anmodningen er blevet afsendt.
Du kan fortryde din anmodning.

5. Når din anmodning er
færdigbehandlet får du en notifikation,
hvis du har slået notifikationer til
under ”Indstillinger” på din telefon.

Det er muligt at forny din recept til den
ordinerende læge, når det drejer sig om
egen læge og speciallæge.

Forny recepter - Status
Under ”Forny recepter” viser recepter,
du har anmodet om at få fornyet. Alle
anmodninger bliver vist, også de
anmodninger som du annullerer.
På Fanen ”Status” kan du følge din
anmodning, bl.a. om den er blevet
godkendt af lægen.

Dit navn
Barn
Barn
Fuldmagtsgiver

Du vil modtage en notifikation når status
på receptanmodningen ændrer sig og nye
recepter tilføjes. Notifikationen vises ved
en orange prik ved ikonet i øverste højre
hjørne.
Hvis du har adgang til børns eller
fuldmagtsgivers medicinkort vil du kunne
trykke på ikonet i højre hjørne og se
hvem notifikationen tilhører.

Visning af børns medicinkort
Dit navn

Barn
Dit navn

For at se dit barns medicinkort, skal du
trykke på ikonet i øverste højre hjørne.
Du vil få vist en liste med dit eget navn
og navnet på dine børn, som er under 15
år.
Du vælger dit barn på listen, og får
derefter vist oplysninger om dit barns
medicin

Din læge
Din læges adresse

Barn

Din læge
Din læges adresse

Visning af fuldmagtsgivers medicinkort
Dit navn

Barn
Dit navn

For at se medicinkort for en person som
har givet dig fuldmagt, skal du trykke på
ikonet i øverste højre hjørne. Du vil få
vist en liste med dit eget navn og navnet
på fuldmagtsgiver.
Du vælger fuldmagtsgiveren på listen, og
får derefter vist oplysninger om
personens medicin.

Din læge
Din læges adresse

Fuldmagtsgiver

Din læge
Din læges adresse

Log ud
Dit navn
Dit navn

For at logge ud, skal du trykke på ikonet i
øverste højre hjørne. Et vindue popper
op, hvor du skal trykke på den nederste
knap ”Log ud”.
Efter du har trykket på ”Log ud” kommer
du til login siden, hvor du kan indtaste din
selvvalgte fircifrede kode.

Din læge
Din læges adresse

Dit navn

Glemt kode
Hvis du glemmer din firecifret kode, kan
du hurtigt lave dig en ny:

Dit navn

1. Tryk på ”Glemt kode?” i højre hjørne
over tastaturet på login siden.
2. Log ind med Nem-ID.
3. Indtast en ny firecifret kode.
4. Du er nu logget ind på Medicinkortet
og skal i fremtiden bruge den nye
firecifret kode til at logge ind.

Dit navn

Gæstelogin
Dit navn

Dit navn

Ønsker du at få adgang til dit
Medicinkort fra en andens telefon, kan du
benytte ”Gæstelogin”.
Bemærk at dette login kun er et
engangslogin og kræver, at du bruger
NemID.

Din læge
Din læges adresse

FAQ

Kan man privatmarkere sin medicin i app’en?
- Det er ikke muligt privatmarkere medicin i app’en. Privatmarkering skal ske på sundhed.dk’s hjemmeside under Medicinkortet.
Hvordan vises privatmarkeret medicin i app’en?
- Privatmarkeret medicin vises under de enkelte lægemidler under ”Min Medicin”, som et ja/nej spørgsmål.
Skjult adresse
- Du kan receptforny via app’en selv om du har adressebeskyttelse.
Se børn i app’en
- Du kan skifte mellem dit eget og dine børns medicinkort ved at trykke på ikonet øverst i højre hjørne.
- Du kan kun se dine børns medicinkort, hvis de er under 15 år. Derefter får barnet adgang til sit eget medicinkort.
Fuldmagt
- Det er muligt at se andre personers medicinkort, hvis man har fået læsefuldmagt hertil.
- Det er også muligt at handle på en anden persons medicinkort, hvis man har handlefuldmagt hertil.
Ikke fast læge
- Hvis du ikke har en fast læge, er det er ikke muligt at forny dine recepter.
Kontakt supporten, hvis du oplever fejl eller et problem på Medicinkort app’en, som du ikke selv kan løse.
Skriv en mail til info@sundhed.dk eller ring til telefon 44 22 20 80
Telefonen er åben:
Mandag – Torsdag: kl. 9:00 – 15:00
Fredag: kl. 9:30 – 15:00
Supporten er lukket lørdage, søndage og helligdage

