Medicintjek

Oversigt
Appens navn : Medicintjek

Dato:

28/2/2017

Score: 2,03 ud af 3
Resume:
Medicintjek er et medicinbibliotek der udbydes af lægemiddelstyrelsen. I appen kan du slå søge
på specifik medicin eller scanne stregkoden på indpakningen til din medicin. Herefter kan du få
information omkring Produktets navn, virksomt indholdsstof, indikation, anbefalet dosering,
styrke, pris (uden tilskud), om det er et håndkøbsprodukt, opbevaring, indlægsseddel og
eventuelle risici ved samtidig brug af flere præparater.
Appen er sikker at bruge, da den ikke registrerer persondata
Der er ikke behov for CE-mærkning, da appen hverken er beslutningsunderstøttende,
diagnosticerende eller monitorerende/overvågende.

Screeningspanel:
Psykiatriens medicinrådgivning
Navn og titel
Anders Bay-Smidt, Konsulent - Telepsykiatrisk Center
Navn og titel
Navn og titel
Navn og titel
Download Links:
Link: https://itunes.apple.com/dk/app/medicintjek/id491023714?l=da&mt=8
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laegemiddelstyrrelsen.m
Link: Ikke tilgængelig

Side 1 af 

Beskrivelse
Beskrivelse af appen:
Medicintjek er et medicinbibliotek der udbydes af lægemiddelstyrelsen. I appen kan du slå søge
på specifik medicin eller scanne stregkoden på indpakningen til din medicin. Herefter kan du få
information omkring Produktets navn, virksomt indholdsstof, indikation, anbefalet dosering,
styrke, pris (uden tilskud), om det er et håndkøbsprodukt, opbevaring, indlægsseddel og
eventuelle risici ved samtidig brug af flere præparater.

Udvikler:
Lægemiddelstyrelsen
Pris og tilkøbspriser i appen:
Gratis
Sprog:
Dansk
Målgruppe:
Generelt
Metode:
Ingen (Medicintjek er et opslagsværk, og bygger ikke på en metode)

Platform: iOS

Testet appversion: 2.0

Platform: Android

Testet appversion: 2.1

Platform:

Testet appversion:

Side 2 af 

Kvalitativ vurdering
Baggrundsinformation
-ZSVtydeligtIVETTIRWJSVQ¯P beskrevet?
Appens formål er tydelig beskrevet både på de to appstores i appen og på udviklerens hjemmeside.

Hvordan er appen udviklet?
Der er en manglende beskrivelse omkring, hvordan selve udviklingen af appen har foregået. Men
den er udviklet af lægemiddelstyrelsen og bygger på information fra medicinpriser.dk,
medicinkombination.dk, indlaegsseddel.dk og laegemiddelstyrelsen.dk.

.LZMPOIXSQJERK]HIWHIVWYTTSVXT¯ETTIR?
Der er mulighed for support via mail uden en beskrevet responstid.

Delscore: 2,10

Side 3 af 

Kvalitativ vurdering
Klinisk Kvalitet
-EVETTIRHSOYQIRXIVIXIǺIOX$
Appen er et opslagsværk og bygger ikke på en specifik metode eller på effekt.

Er appen baseret på en velbeskrevet og veldokumenteret klinisk metode?
Appen er et opslagsværk og bygger ikke på en specifik metode.

Hvor godt er appentilpasset den målgruppe appen er udviklet til?
Medicintjek kan anvendes af alle over 17 år og henvender sig bredt til folk der arbejder med medicin,
eller ønsker viden omkring den medicin de tager. Appens opbygning er simpel uden at have et
design eller fremtoning der henvender sig til en specifik målgruppe

Delscore: 1,90

Side 4 af 

Kvalitativ vurdering
Funktioner
Hvor ofte opdateres appen og dens indhold?
Medicintjek er ikke opdateret indenfor det seneste år. Der er dog en begrænset beskrivelse af hvad
opdateringerne har indeholdt.

Virker appens funktioner efter hensigten?
Der blev ikke fundet nogle funktionelle problemer ved afprøvningen af Medicintjek.

Er der mulighedIV for individuel tilpasning af appen?
Det er muligt at gemme medicin på en bogmærkeliste, så man har hurtig adgang til specifikke
præparater. Derudover er der ingen individuelle tilpasninger, hvilket der heller ikke er behov for i
denne type app.

Delscore: 2,10

Side 5 af 

Kvalitativ vurdering
Design
Hvordan understøtter appens design brug og navigation?
Appen er et funktionelt opslagsværk, hvor du har hurtig adgang til søgefunktion, scannefunktion og
nyheder. Det understøtter brugen og navigationen.

Hvordan motiverer appen brugeren?
Der er ikke nogen specifikke motivationselementer i Medicintjek. Den er motiverende i det omfang,
at det er et brugbart opslagsværk til fagfolk eller patienter med dybere interesse i de medikamenter
de indtager.

Hvordan er kvaliteten af de skriftlige og visuelle elementer i appen?
Generelt set er kvaliteten god. Der er dog fundet lidt skriftlige problemer i Android versionen under
funktionen kombinationsdetaljer, hvor der er kommet ekstra skrift ind, så det ikke giver mening.

Delscore: 2,00

Side 6 af 

Sikkerhed
Risikovurdering
Kode
R1

Indhold

Risikoniveau

App uden indtastning af personoplysninger f. eks. i en app med
træningsøvelser eller mindfulnessøvelser.

Lav

Datasikkerhed:
Indsamler app en personHEXE oplysninger?
Ikke relevant
Kan data og konto-oplysninger slettes vedJSVIWTÃVKWIPSK ophør af brug?
Ikke relevant
Kan man selv vælge om data deles med andre apps, digitale tjenester eller tredjepart af anden karakter?
Ikke relevant
Opbevares data på mobiltelefon eller i ‘skyen’?
Ikke relevant
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:
Der registeres ikke nogen personfølsom data

Opsummering af CE-Mærkning:
Ikke relevant

Side 7 af 

Yderligere information
Subjektiv vurdering
Medicintjek er et meget praktisk opslagsværk specielt til fagfolk som vil danne sig et hurtig overblik
over den medicin de bruger i deres behandling. Appen kan også være brugbar for patienter, hvis de
eksempelvis har smidt deres indlægsseddel væk og mangler viden omkring deres medicin.
Rent sikkerhedsmæssigt er der ikke noget at komme efter da appen ikke indsamler persondata. Der
er kun lidt problemer med noget tekst på androidversionen under kombinationsdetaljer. Men
derudover er det en fejlfri app med uanet adgang til information omkring medicin.

Udviklers hjemmeside:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/find-medicin/medicintjek-mobil-app
Evt. udviklingssamarbejdspartnere:
Artikler eller lign. om appen:
http://samvirke.dk/artikler/medicintjek-nu-kan-du-tjekke-information-om-din-medicin-med-ny-gratis-mo
Andet:

Side 8 af 

