
Hos Danmarks Veteraner er vi stolte af vort  
nyindgåede samarbejde med DrugStars

Vi er hos Danmarks Veteraner stolte af 
vort nyindgåede samarbejde DrugStars – 
et samarbejde til gavn for både dig som 
privatperson, Danmarks Veteraner samt 
det globale patientsamfund. 

Støt Danmarks 
Veteraner helt 
gratis ved 
brug af gratis 
medicin-app.

Hvad er DrugStars?
DrugStars er en let anvendelig app til 
din mobiltelefon eller tablet, der først 
og fremmest hjælper dig med at få 
mere ud af din medicin. Samtidig kan 
du gratis donere penge til foreninger 
som Danmarks Veteraner. Det eneste 
du skal gøre er, at tage din medicin som 
ordineret og indimellem bedømme din 
medicin. For begge dele tjener du stjerner, 
som du efterfølgende kan donere til en 
forening efter eget valg – eksempelvis 
Danmarks Veteraner – hvorefter DrugStars 
konverterer stjernerne til penge.

Hvordan gør jeg?
1. Fra din mobiltelefon eller tablet åbner 
du App Store eller Google Play, søger på 
DrugStars og trykker på DrugStars, når 
denne valgmulighed fremkommer.
 
2. Tryk på Download og download 
DrugStars appen helt gratis til din 
mobiltelefon eller tablet.
 
3. Åbn appen, når den er færdig med at 
downloade, og registrer dig som bruger.
 
4. Benyt Drugstars til at registrere dit 
medicinindtag, og optjen stjerner i appen, 
som du kan donere til Danmarks Veteraner. 

Hvordan tjener du stjerner?
• Når du har indtastet dine lægemidler, 
minder DrugStars dig om at tage din 
medicin, som ordineret og belønner dig 
med stjerner for at gøre det.
 
• Du kan tjene ekstra stjerner på at 
bedømme din medicin. 
 
• Du kan tjene stjerner på at aflevere 
dine medicinrester på apoteket med 
henblik på sikker og korrekt bortskaffelse. 
Herved støtter du samtidig FNs globale 
bæredygtighedsmål.

Dine erfaringer kan hjælpe  
patienter i hele verden.
DrugStars vision er, at patienters 
holdninger til og erfaringer med medicinen 
skal blive hørt. Derfor gør dine løbende 
bedømmelser af din medicin ikke kun en 
forskel for dig selv. Efter anonymisering 
og aggregering deles disse data med 
producenterne af din medicin, så de kan 
lære lidt og forbedre medicinen til glæde 
for alle. DrugStars er fuldt engageret 
i databeskyttelse og beskyttelse af 
personlige oplysninger. Formålet er, at 
denne indsigt anvendes til gavn for den 
enkelte patient såvel som det bredere 
patientsamfund.

Sammen kan vi gøre en enorm forskel.
DrugStars har mere end 300.000 brugere, 
der donerer til velgørenhed i hele verden, og 
der kommer nye brugere til hver eneste dag. 

Vi håber meget, at du også vil anvende 
DrugStars i forbindelse med dit medicin-
forbrug og donere til Danmarks Veteraner.

DrugStars Fakta

3 ud af 4 oplever, 
at blive bedre 
til at tage deres 
medicin, som 
ordineret, efter 
at have brugt 
DrugStars i kun 
60 dage.


