Sådan henter du medicin i medicinboksen
Du får nu mulighed for at afhente din sygehusmedicin
i en medicinboks – på samme måde, som du ville afhente en pakke i en pakkeboks.

HER FINDER DU MEDICINBOKSEN

Ved at benytte medicinboksen undgår du transport til
fx hospitalet i Aalborg/Hjørring efter medicinen, og du
kan desuden selv vælge, hvornår du vil afhente den:
afhentning kan ske døgnet rundt alle ugens dage.

Aalborg Universitetshospital, Syd
Højhuset Syd, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
Medicinboksene findes i stueetage tæt på hovedindgangen. Følg gul streg på gulvet mærket ”Medicinbokse”, som starter ved Informationen.

SÅDAN BESTILLER DU MEDICIN
Du aftaler med hospitalspersonalet, om der er behov
for, at du kommer ind på hospitalet til konsultation, eller du blot skal afhente medicin i medicinboksen.
Hvis du blot skal afhente medicin, giver personalet
Sygehusapoteket besked om at levere din medicin til
medicinboksen.
Nogle patienter skal tale med hospitalspersonalet,
hver gang de mangler medicin (engangsbestilling).
Andre patienter får en recept, hvor der er til flere udleveringer (flergangsbestilling). Hospitalspersonalet giver dig besked, hvis du får recept til flere udleveringer. Hospitalspersonalet angiver på bestillingen, hvornår første levering skal være til medicinboksen.
Næste gang du ønsker, at der leveres medicin i medicinboksen, skal du kontakte Sygehusapoteket. Det
kan du gøre ved at skrive en mail til Sygehusapoteket
med digital post på denne hjemmeside:
https://sygehusapoteket.RN.dk/patienter
Du bedes bestille i god tid, det vil sige gerne 7 dage
før du ønsker levering i medicinboksen. Derefter sendes en ny leverance af medicin til medicinboksen.
Hvis der ikke er flere gange tilbage på recepten, beder Sygehusapoteket dig rette henvendelse til hospitalspersonalet for at få fornyet recepten.

Du finder medicinboksen her:

Åbningstider: hele døgnet
Aalborg Universitetshospital, Thisted
Højtoftevej 2, 7700 Thisted
Medicinboksen findes på stueetage i syd-fløjen.
Følg den sorte streg i gulvet ovenfor trappen.
Åbningstider: 07.00 – 23.00
Uden for åbningstid kontaktes vagthavende portør via
Receptionen for at få adgang til medicinboksen
Aalborg Universitetshospital, Hobro
Stolbjergvej 8, 9500 Hobro
Medicinboksen findes i stueetage tæt på hovedindgangen. Følg skiltet ”Medicinboks”.
Åbningstider: 06.00-21.00.
Uden for åbningstid kontaktes vagthavende portør via
dørklokke ved hovedindgangen
Aalborg Universitetshospital, Farsø
Højgårdsvej 11, 9640 Farsø
Medicinboksen findes i stueetage tæt på hovedindgangen. Find skiltet ”Medicinboks”.
Åbningstider:
Hverdage: 05.45-22.00
Weekend og helligdage: 07.30-22.00
Uden for åbningstid kontaktes hospitalspersonalet via
dørklokken ved hovedindgangen.
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Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn
Barfredsvej 83, 9900 Frederikshavn
Medicinboksen findes på plan 2. Benyt indgang 5 fra
Vestergade 47 til venstre for lægeklinikken. Følg skiltet ”Medicinboks”.
Åbningstider: 06.15-21.00
Uden for åbningstid kontaktes vagthavende portør via
dørklokke ved hovedindgangen.

SÅDAN HENTER DU MEDICIN


Når din medicin er klar, modtager du en SMS. I
SMS’en er der en kode, som du skal bruge til at
åbne lågen i medicinboksen.



Når du har indtastet SMS-koden, skal du indtaste
de sidste 4 cifre i CPR-nummeret på den person,
der anvender medicinen.



Hvis din medicin fylder mere end ét boksrum, får
du 2 SMS’er og skal afhente i 2 rum.



Det samme gælder, hvis du på samme tid skal
hente både medicin, som skal opbevares ved
stuetemperatur og i køleskab.



Du har 4 dage til at hente medicinen, før den sendes tilbage.

Ved spørgsmål om medicinen og brugen af denne,
skal du kontakte den afdeling, hvor du er i behandling.
Hvis du oplever tekniske problemer, så ring til det telefonnummer, der er angivet på medicinboksen.

Kontakt
Sygehusapoteket
Tlf. 40 82 89 62
Telefontid: Hverdage kl. 08.00 – 10.00 og
kl. 14.00-15.00

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Hvis du afhenter medicin, der skal på køl, skal du huske at medbringe egnet emballage til hjemtransporten.
Fortæl personalet, hvis du har brug for et boksrum,
der befinder sig i en særlig højde – ikke for højt oppe
eller ikke for lavt nede.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til en leverance, er du velkommen
til at kontakte Sygehusapoteket.

Her ses et eksempel på en medicinboks. Fortæl personalet, hvis
du har brug for et boksrum, der befinder sig i en særlig højde –
ikke for højt oppe eller ikke for lavt nede.
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