Medicinkortet

Oversigt
Appens navn : Medicinkortet

Dato:

12/1/2018

Score: 2,10 ud af 3
Resume:
Medicinkortet er udviklet af Sundhedsdatastyrelsen, og giver overblik over din
aktuelle medicin og mulighed for at anmode om fornyelse af recepter.
Appen er sikker at bruge. Der er registrering af persondata igennem NemID. Men
data bliver slettet i appen ved ophør af brug og data krypteres og opbevares
indenfor EU's grænser.
Medicinkortet har fået en gennemsnitlig score på 2,1, hvilket er over middel.
Appen er veludviklet og opfylder de krav man kan forvente. Det eneste der
trækker lidt ned er en manglende beskrivelse af udviklingen, samt information om
hvor hurtig man kan få support. Appen er veludviklet og opfylder de krav man kan
forvente.

Screeningspanel:
Anders Bay-Smidt, Konsulent - Telepsykiatrisk Center
Navn og titel
Psykiatriens medicinrådgivning
Navn og titel
Navn og titel
Navn og titel
Download Links:
Link: https://itunes.apple.com/dk/app/medicinkortet/id1170487665?l=da&mt=8
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trifork.medicinkortet&hl=
Link: Ikke tilgængelig

Side 1 af 

Beskrivelse
Beskrivelse af appen:
I medicinkortet kan du se din aktuelle medicin, som er registeret på det Fælles Medicinkort
af en læge. Du kan også se dine åbne recepter, det vil sige recepter, hvor du fortsat kan få
udleveret medicin på apoteket. Sammen med de åbne recepter ser du også den medicin,
du allerede har fået udleveret på apotek. Derudover kan du sende anmodninger om
receptfornyelse til din praktiserende læge via appen.

Udvikler:
Sundhedsdatastyrelsen
Pris og tilkøbspriser i appen:
Gratis
Sprog:
Dansk
Målgruppe:
Generelt, 15 år og op. Under 15 år kan se data via forældres bruger
Metode:
Ingen, (informationsapp)

Platform: iOS

Testet appversion: 1.13

Platform: Android

Testet appversion: 1.11

Platform:

Testet appversion:

Side 2 af 

Kvalitativ vurdering
Baggrundsinformation
-ZSVtydeligtIVETTIRWJSVQ¯P beskrevet?
Der er en tydelig beskrivelse af appen på de to appstores, men der er en begrænset beskrivelse i
appen samt mangel på en beskrivende hjemmeside. Der kan man kun finde information via
pressemeddelelser.

Hvordan er appen udviklet?
Der er ikke nogen beskrivelse af appudvikleren eller udviklingsforløbet. Men den er udviklet af
Sundhedsdatastyrelsen, og er tilgængelig på Sundhed.dk, som er en etableret platform.

.LZMPOIXSQJERK]HIWHIVWYTTSVXT¯ETTIR?
Der er mulighed for support. Det er dog ikke beskrevet, hvor hurtig man kan få support.

Delscore: 1,70

Side 3 af 

Kvalitativ vurdering
Klinisk Kvalitet
-EVETTIRHSOYQIRXIVIXIǺIOX$
Appen har ikke nogen dokumenteret effekt. Men der er tale om en informationsapp, og målet med
appen er blandt andet at reducere antallet af medicineringsfejl, men også at reducere antallet af
genindlæggelser på grund af medicineringsfejl.

Er appen baseret på en velbeskrevet og veldokumenteret klinisk metode?
Appen er en informationsapp og baserer sig derfor ikke på en klinisk metode.

Hvor godt er appentilpasset den målgruppe appen er udviklet til?
Appen har en stor målgruppe, der går fra 15 år og opefter. Derfor er der ikke som sådan behov for
en specifik målgruppetilpasning, da den appelere til en bred brugerprofil.

Delscore: 2,00

Side 4 af 

Kvalitativ vurdering
Funktioner
Hvor ofte opdateres appen og dens indhold?
Appen er opdateret indenfor det seneste år, og med en god beskrivelse af hvad der er opdateret.

Virker appens funktioner efter hensigten?
Der er ved testen ikke fundet nogle fejl i appen.

Er der mulighedIV for individuel tilpasning af appen?
Der er ikke mulighed for tilpasning af appen, hvilket heller ikke er nødvendigt for denne type app.

Delscore: 2,20

Side 5 af 

Kvalitativ vurdering
Design
Hvordan understøtter appens design brug og navigation?
Appen er simpel opbygget og man lærer hurtig at navigere i den med enkle funktioner

Hvordan motiverer appen brugeren?
Appen engagerer og motiverer ikke, men der er heller ikke et behov for at skulle engagere eller
motivere, idet det er en lavpraktisk app der skal informere brugeren, samt hjælp til fornyelse af
recepter.

Hvordan er kvaliteten af de skriftlige og visuelle elementer i appen?
Appen er udviklet i en høj kvalitet, hvor der hverken er fundet skriftlige eller visuelle fejl.

Delscore: 2,50

Side 6 af 

Sikkerhed
Risikovurdering
Kode
R6

Indhold

Risikoniveau

App med påmindelse om medicinindtag/dosering

Høj

Datasikkerhed:
Indsamler app en personHEXE oplysninger?
Ja
Kan data og konto-oplysninger slettes vedJSVIWTÃVKWIPSK ophør af brug?
Ja
Kan man selv vælge om data deles med andre apps, digitale tjenester eller tredjepart af anden karakter?
Ja
Opbevares data på mobiltelefon eller i ‘skyen’?
Skyen
Lagres data på en server placeret inden for EU’s grænser?
Ja
Krypteres indsamlede personfølsomme data?
Ja
Kategori af CE-Mærkning:
Ikke relevant

Opsummering af Datasikkerhed:
Appen registrerer persondata, men lever op til de krav der stilles til apps med registrering af
persondata.

Opsummering af CE-Mærkning:
Ikke relevant, da appen hverken er beslutningsunderstøttende, diagnosticerende eller
monitorerende/overvågende.

Side 7 af 

Yderligere information
Subjektiv vurdering
Medicinkortet er for brugeren en let tilgængelig app, hvor du har hurtig adgang til dine
recepter samt får mulighed for fornyelse af din medicin. Det kan være med til at spare tid
både hos borgeren samt hos de praktiserende læger.
Appen er veludviklet, og man kan ikke sætte en finger på funktionaliteten eller designet i
appen.
Udvikleren kunne dog have mere information tilgængeligt i forhold til datasikkerhed samt
CE-mærkning.

Udviklers hjemmeside:
www.sundhedsdatastyrelsen.dk
Evt. udviklingssamarbejdspartnere:
Artikler eller lign. om appen:
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/fmk-app_21112016
Andet:

Side 8 af 

