
Quick guide borgere

For borgere med  
bevilling
Sådan bestiller du hurtigt og nemt dine 
hjælpemidler på webshoppen 

Committed to your care
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Mediq Danmark vil fremme 
borgernes livskvalitet  
Mediq Danmark er blandt 
Danmarks førende leverandø-
rer af hjælpemidler til stomi, 
inkontinens og diabetes, samt 
sygeplejeartikler, som sår-
behandling og hygiejnepro-
dukter. Mediq Danmark har 
et bredt sortiment, med mere 
end 12.000 varenumre.

For os handler sundhed om at 
fremme menneskers livskvali-
tet. Derfor vil vi styrke borger-
nes livskvalitet, ved at levere 
effektive sundhedsydelser i 

form af hjælpemidler 
og den bedst tilhø-
rende rådgivning. 
Det gør vi ved at 
sætte borgeren i cen-
trum og arbejde tæt 
sammen med kom-
munerne, om en god 
og effektiv service.

Mediq Danmark vil 
fremme borgernes 
livskvalitet



https://bevilling.mediqdanmark.dk 3

Indholdsfortegnelse
Login på webshoppen  ...........................................................................................................................................................  4  

Bestil dine hjælpemidler og brug af genbestillingslisten  ............................................................................ 5

Færdiggør din bestilling  ........................................................................................................................................................  6

Betaling af ikke-bevilligede varer  ...................................................................................................................................  7

Kontakt os  ......................................................................................................................................................................................... 8

Bestil via vores  
webshop

Fuldt overblik over din bevilling 

Et nemt og sikkert bestillingsflow  
og efterfølgende hurtig levering

Genbestillingsliste over dine 
sidste bestillinger

Dine fordele
Vi giver borgere med bevilling adgang til at bestille deres bevillingsvarer hurtigt og 
sikkert på vores webshop mediqdanmark.dk. Det er der flere fordele ved:
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Login på  
webshoppen

Login
Når vi har modtaget din bevilling fra kommunen, sender vi dig et vel-
komstbrev og velkomstbrochure. I brevet finder du dit brugernavn og 
kodeord til Mediq Danmarks webshop.

Sådan logger du ind
1. Klik på den orange ”login” knap  øverst i midten. Hvis du er eksi-

sterende bruger, indtaster du dit brugernavn og kodeord. Herefter 
kommer du til dit univers (fx. stomi, diabetes mfl.)

2. Hvis du er ny bruger, indtaster du det brugernavn og kodeord, som står i brevet. Kontakt os, hvis du 
ikke har modtaget dit velkomstbrev.

du er nu logget ind på MediQ webShop, og i den øverSte Menu kan du tilgå 6 
forSkellige oMråder
•	 Katalog:	Her finder du alle 12.000 varenumre 

som vi tilbyder i webshoppen. Det er fragtfrit, 
hvis du bestiller andre varer samtidig med dine 
bevillingsvarer.

•	 Om	os:	Her kan du bl.a. læse om Mediq Danmark 
og vores værdier.

•	 Lagersalg: Her finder du løbende spændende 
lagersalgstilbud.

•	 Universer: Vores webshop er opdelt i  
forskellige universer for at matche vores  
mange forskellige kunder. Dit login styrer,  
hvilket univers du kommer til.

•	 Mit	Mediq: Det er din side på webshoppen, og 
her kan du bl.a. se din bevilling, og hvilke varer 
du har på bevilling. Det er også her du kan 
ændre brugernavn og password.

•	 Genbestillingslisten: Her har du et overblik 
over de hjælpemidler du har bestilt tidligere. 
Genbestillingslisten er altid opdateret.
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Bestil dine  
hjælpemidler

Første gang du bestiller varer

genbeStillingSliSten:

Mit MediQ
Under Mit Mediq finder du en 
oversigt over dine bevillings-
varer. På diabetes kan der være  
bevilliget varegrupper*, hvori-
mod der på andre områder er 
bevilliget specifikke varer med 
varenumre. 

Sådan gør du
1. Klik på den vare eller vare-

gruppe, du ønsker at bestille. 
Du bliver nu ført over til det 
specifikke produkt. Hvis det er 
en varegruppe, ser du nu de 
forskellige produkter du kan 
bestille indenfor varegruppen. 

2. Skriv det ønskede købsantal i 
den hvide box – og klik heref-
ter på ”Køb”.

3. Gå til varekurv for at fær-
diggøre dit køb, når du har 
fundet alle dine produkter. I 
kurven har du overblik over 
din bestilling, og kan tilføje 
eller slette varer. 

Genbestillingslisten – når du tidligere har bestilt varer
En god hovedregel er at genbe-
stille dine hjælpemidler i god tid. 
Du bør også i ferieperioder og 
højtider sikre dig, at du har pro-
dukter nok. Den nemmeste måde 
at genbestille på, er at benytte 
genbestillingslisten. Her finder 
du let de produkter, du plejer at 
bestille.  

 

Du kan også se:
•	 Hvilke	hjælpemidler	der	er	

betalt	af	din	kommune
•	 Varernes	pakningsstørrelse
•	 Hvornår	du	sidst	har	bestilt

Sådan gør du
1. Gå til genbestillingslisten i den 

øverste menu. Find den vare 
du ønsker at bestille,  og skriv 
det ønskede købsantal i den 

hvide box – og klik herefter på 
”Køb”.

2. Gå til varekurv for at fær-
diggøre dit køb, når du har 
fundet alle dine produkter. I 
kurven har du overblik over 
din bestilling, og kan tilføje el-
ler slette varer. Er der varer du 
har glemt, kan du altid gå til-
bage til din genbestillingsliste 
og tilføje flere varer til kurven. 

husk  
- det er fragtfrit, 
 hvis du bestiller  

andre varer  
samtidig med dine 

bevillingsvarer.

* du skal selv vælge det specifikke produkt.
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ønSker til levering
Ønsker du, at din pakke stilles i fx. carporten 
sætter du ✓ ved ”flexlevering” og skriver 
”stilles i carporten” i tekstfeltet. Ønsker du en 
anden leveringsadresse, end den normale, sæt-
ter du ✓ ved ”anden leveringsadresse”, og 
angiver herefter adressen.

kontroller dine oplySninger
Når du er færdig med at bestille varer, er 
det en god idé at kontrollere, at dine an-
givne brugeroplysninger er korrekte.

Færdiggør  
din bestilling
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Færdiggør  
din bestilling

følg din ordre
Når du har færdiggjort din bestilling, modtager du 
en ordrebekræftelse med forventet afsendelsesdato. 
Du vil som hovedregel modtage din pakke 1-3 dage 
efter din bestilling. Når pakken sendes fra vores lager, 
modtager du en email med et Track & Trace nummer, 
så du online kan følge din pakkes aktuelle leverings-
status.

betaling af ikke-bevilligede varer
Har du bestilt varer, som ikke hører under 
din bevilling, vil du møde et DIBS betalings-
vindue, hvor du skal indtaste dine kortoplys-
ninger. Vær opmærksom på, at du indtaster 
dine oplysninger korrekt.
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Mediq danmark a/S
Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby 
Reception 3637 9200
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Vi vil gerne skabe et sikkert og trygt samarbejde med kommunens borgere. 
Har du brug for hjælp til at bestille dine varer på webshoppen, er du velkommen 
til at kontakte vores kundeservice. Vi står altid klar til at hjælpe og vejlede vores 
kunder og brugere, hvad enten det drejer sig om rådgivning ved køb af et produkt, 
eller særlige krav til levering og fakturering. 

Kontakt os!

Kundeservice på mange måder
Det er vigtigt for os, at vores kunder oplever det er nemt at kontakte os. Derfor er vi tilgæn-
gelige på flere kanaler.

telefon 3637 9130

e-mail kundeservice@mediqdanmark.dk

chat mediqdanmark.dk

Mandag - torsdag  ..... kl. 8.00 - 16.00 
Fredag  .......................... kl. 8.00 - 15.00


