
Nyhedsbrev Oktober 2019 
TIM – Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering  
 
Hermed sendes en opdatering på projektets status og økonomi 
 
Status på projektet 
Ifølge den seneste tidsplan havde vi forventet at afslutte fase 2 
(afprøvning af TIM hos op til 100 borgere) den 1.7.2019, da dette var 
fristen ift. indhentning af data til slutevalueringen. Da vi desværre ikke 
kom i mål med antallet af borgere, blev det aftalt med MedicCare, at vi 
udvidede Fase 2 til og med den 30. september 2019 og fortsatte med 
at inkludere nye borgere.  
 
Pr. 1.7.19 havde de tre kommuner samlet set lykkedes med at få 48 
borgere på TIM, hvoraf 13 dog var blevet hjemtaget igen af forskellige 
årsager, så der var 35 borgere på TIM. Selvom Fase 2 er afsluttet, vil 
der løbende ske udvikling og forbedring (eks. tovejs-kommunikation 
mellem Cura og løsningen) i samarbejde mellem testkommunerne og 
MedicCare.  
 
Økonomi 
Fase 2 er gennemført og godkendt pr. 30.9.2019 og derfor sendes der inden for kort tid en opkrævning af 
rate 4 (30 % af kontraktprisen), der således også er den sidste opkrævning.  
 
Slutevaluering 
Antallet af borgere nåede som nævnt ikke op på den forventede volumen inden 1.7.2019, hvilket 
selvfølgelig har haft betydning for Evaluatoren  AlexandraInstituttets  empiri. Samtidig har det været en 
udfordring for de tre kommuner at stille op til dataindsamling i en periode der samtidig har været præget af 
implementering af nyt omsorgssystem.  
Det første udkast fra Evaluator vurderede vi var mangelfuldt og BusinessCasen er endnu ikke modtaget til 
gennemsyn.  
Vi afventer derfor den endelige slutevaluering fra Evaluator om ca. 2 uger, hvorefter denne skal endelig 
godkendes af Digitaliseringsstyrelsen.  
 
Aalborg Kommune har indgået aftale med LSI (Life Science Innovation North) om at udarbejde en 
supplerende business case som forventes færdig til årsskiftet. Business casen vil fokusere på det 
økonomiske rationale for fremtidig aftale om medicinhåndtering med konsortiet. Business casen vil alene 
basere sig på Aalborg Kommunes data, men vil blive gjort tilgængelig for alle interesserede. 
 
Det videre forløb 
 
I forbindelse med aftalen om at forlænge Fase 2 er perioden hvor de tre testkommuner, Hjørring, Aalborg 
og Vesthimmerland, har mulighed for at fortsætte med TIM-løsningen året ud hos de borgere der har 
deltaget i testen, ligeledes ændret til 1.10 – 31.3.2020. De tre kommuner har desuden besluttet at 
fortsætte med at inkludere nye borgere som er inden for målgruppen til TIM, selvom disse ikke bliver en 
del af slutevalueringen.  Dette er besluttet på baggrund af en oplevelse af at TIM nu kører stabilt og at vi 
ikke lykkedes med volumen inden for den aftalte testperiode.  
 
 



Tilslutning til kontrakten  
Det samme gælder fristen for hvornår de deltagende kommuner skal beslutte, hvorvidt de ønsker at aftage 
TIM til egne borgere i henhold til kontrakten.  
Fristen for dette er således flyttet til 31.3.2020.  
Vi vil udsende yderligere information om dette, når slutevalueringen forelægger.  

Slutseminar 
Vi arbejder pt. på at planlægge et slutseminar hvor slutevalueringen præsenteres og de involverede parter 
fortæller om forløbet og deres oplevelser med dette.  
Vi arbejdet på, at dette kan afholdes den 12. december 2019, men det er ikke endeligt afklaret – endelig 
tid, sted og indhold vil blive udsendt til de involverede parter, så snart det er på plads.  

Det var alt herfra. Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til ovenstående eller andre forhold 
vedr. projektet. 
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