Medicinhusker

Oversigt
Dato: 14/12/2017

Appens navn : Medicinhusker
Score: 2,05 ud af 3
Resume:

Medicinhuskeren er en app, der udbydes af Danmarks Apotekerforening. Appen er en
medicinhusker, hvor du selv indtaster den medicin du skal tage samt dosis, hvorefter den
husker dig på det.
Man skal oprette brugernavn, men da data kun gemmes på brugerens enhed er appen sikker at
bruge Man skal dog være opmærksom på, at man kan sende sin oversigt til mail, hvor man ikke
kan være sikker på kryptering alt efter hvilket mailprogram man bruger.
Derudover er der heller ikke kode på selve appen, så taber man mobilen er data ikke sikret.
Appen kræver ikke en CE-mærkning, da man selv indtaster dosis og hyppighed, og den ikke
laver udregninger eller forslag til dosis, hyppighed eller type medicin.
Der har været driftproblemer i medicinhuskeren, hvor brugere har oplevet at notifikationer har
været ustabile, og nogle oplever et maksimum på 500 fremtidige registreringer i kalenderen,
hvilket man hurtig kan komme op på i Medicinhuskeren.

Screeningspanel:
Mette Lundberg Frandsen, Farmaceut - Telepsykiatrisk Center
Navn og titel
Merete Willemoes Nielsen, Farmaceut ph.d. - Telepsykiatrisk Center
Navn og titel
Anders Bay-Smidt, Konsulent - Telepsykiatrisk Center
Navn og titel
Navn og titel
Download Links:
Link: https://itunes.apple.com/dk/app/medicinhusker/id908710735?l=da&mt=8
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.apotek&hl=da
Link: Ikke tilgængelig

Side 1 af 

Beskrivelse
Beskrivelse af appen:
Medicinhusker er en app, der hjælper dig med at holde styr på din medicin. Der er en
kalenderfunktion og notifikationsfunktion. Man indtaster selv type, dosis og hyppighed af
medicinen, hvorefter appen husker dig på at tage din medicin.

Udvikler:
Danmarks Apotekerforening
Pris og tilkøbspriser i appen:
Gratis
Sprog:
Dansk
Målgruppe:
Generelt
Metode:
Ingen

Platform: iOS

Testet appversion: 1.4.3

Platform: Android

Testet appversion: 1.6

Platform:

Testet appversion:

Side 2 af 

Kvalitativ vurdering
Baggrundsinformation
-ZSVtydeligtIVETTIRWJSVQ¯P beskrevet?
Der er en god beskrivelse af appen i de to appbutikker. Derudover kan du på udviklers hjemmeside
også hente en vejledning til, hvordan du bruger appen. Den er også tilgængelig på MindApps.dk
under "materiale".

Hvordan er appen udviklet?
Der er begrænset information omkring, hvordan appen er udviklet, og i hvilket samarbejde. Den er
udviklet af Danmarks Apotekerforening som er en sammenslutning af hele landets apoteker, der har
stor erfaring i håndtering af medicin.

.LZMPOIXSQJERK]HIWHIVWYTTSVXT¯ETTIR?
Der er mulighed for support. Det foregår dog via apoteket.dk og er ikke en direkte support til brug af
appen. Der er ikke angivet en responstid.

Delscore: 1,83

Side 3 af 

Kvalitativ vurdering
Klinisk Kvalitet
-EVETTIRHSOYQIRXIVIXIǺIOX$
Appen har ikke nogen dokumenteret effekt i forhold til om brugere oftere får taget sin medicin, hvis
de gør brug af appen. Den bygger ikke på nogen specifik klinisk metode, da den udelukkende er en
påmindelses-app

Er appen baseret på en velbeskrevet og veldokumenteret klinisk metode?
Der er tale om en app, der "blot" skal huske brugeren på at tage sin medicin, og bygger derfor ikke
på en specifik klinisk metode.

Hvor godt er appentilpasset den målgruppe appen er udviklet til?
Appens indhold og funktioner henvender sig til en generel målgruppe og har en bred appel, så der er
ikke behov for en målgruppe-specifik tilpasning af indhold.

Delscore: 1,60

Side 4 af 

Kvalitativ vurdering
Funktioner
Hvor ofte opdateres appen og dens indhold?
Appen er opdateret indenfor det seneste år, og der er en god beskrivelse af det indhold der er blevet
opdateret. Der gøres opmærksom på at dette er en forbedring fra første screening af appen (version
iOS: 1.4.2, Android: 1.6).

Virker appens funktioner efter hensigten?
I testperioden er der ikke oplevet fejl i funktionerne. Flere brugere har tidligere oplevet at
notifikationer har været ustabile, og nogle oplever et maksimum på 500 fremtidige registreringer i
kalenderen, hvilket man hurtig kan komme op på i Medicinhuskeren.

Er der mulighedIV for individuel tilpasning af appen?
Der er mulighed for indstilling af om notifikationer skal pushes ud eller ej. Derudover er det muligt at
oprette flere profiler, så man f.eks. kan have flere brugere. Der er umiddelbart ikke behov for flere
tilpasningsmuligheder.

Delscore: 2,56

Side 5 af 

Kvalitativ vurdering
Design
Hvordan understøtter appens design brug og navigation?
Det kræver lidt tid, at lære appen at kende. Derudover skal man også vide, at det ikke er muligt at se
dosis og specifik medicin i selve notifikationen, men man skal åbne appen og krydstjekke med det
specifikke tidspunkt. Grunden til at det ikke vises i selve notifikationen er mht. sikkerhed i forhold til
persondata.

Hvordan motiverer appen brugeren?
Medicinhusker motiverer ikke i sig selv, men den husker brugeren på at tage sin medicin, og på den
måde motiverer den brugeren til at tage sin medicin.

Hvordan er kvaliteten af de skriftlige og visuelle elementer i appen?
Appen er rent skritligt og visuelt veludviklet. Vi opdagede umiddelbart ikke nogle problemer i appen i
forhold til skrift og visuelle effekter.

Delscore: 2,20

Side 6 af 

Sikkerhed
Risikovurdering
Kode
R5

Indhold

Risikoniveau

App som integrerer med andet udstyr, f. eks. armbånd, pulsmåler,
blodtryksmåler eller som sender data til en anden enhed.

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’?
Mobiltelefonen
Lagres data på en server placeret inden for EU’s grænser?
Ikke relevant
Krypteres indsamlede personfølsomme data?
Ikke relevant
Kategori af CE-Mærkning:
Ikke relevant

Opsummering af Datasikkerhed:
Appen indsamler personfølsom data, data gemmes dog kun lokalt på telefonen. Man skal være
opmærksom på, at der ikke er kode på selve appen, så mister man sin telefon kan uvedkommende
få adgang til ens data.

Opsummering af CE-Mærkning:
Ikke relevant

Side 7 af 

Yderligere information
Subjektiv vurdering
Medicinhusker er en efterspurgt app, indenfor et område hvor udbuddet ofte ikke lever op til de
sikkerhedskrav der stilles. Designet er godt, men desværre har Medicinhuskeren også enkelte
mangler, idet flere brugere oplever tekniske fejl i selve appen. Det er dog problemstillinger som
udvikler er klar over, og der arbejdes på at udbedre det problemer som opleves i appen.

Udviklers hjemmeside:
http://www.apoteket.dk
Evt. udviklingssamarbejdspartnere:
Artikler eller lign. om appen:
http://www.apoteket.dk/Laegemidler/Medicinbrug/Dosering%20og%20brug/medicinhusker_app.asp
Andet:

Side 8 af 

