
NOrdjysk Platform for Innovative Indkøb (NOPII)

Test og udvikling af TIM (Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering)



NOPIIs formål
NOrdjysk Platform for Innovative Indkøb

1. Udvikle en ny praksis (platform) for
tværkommunale innovative indkøb på sundheds-, 
ældre- og handicapområderne, som stimulerer 
virksomhedernes konkurrenceevne på det 
velfærdsteknologiske område.

2. Gennemføre et funktionsudbud og indkøbe en 
Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM) til 
borgere i de 9 kommuner i samarbejdet. 



Overvejelserne om udbuddets genstandsfelt

Emner i spil:

• Inkontinens
• Demens
• Medicin 
• Og flere…

Forundersøgelser:

• Realiserbarhed
• Potentialer
• Nuværende 

løsninger vs. 
behov for 
nytænkning

Valg af emne:

• Medicin



Hvorfor efterspørge ny løsning til medicin?

• Kan ikke dosere
• Svære at betjene
• Ingen overblik/indsigt i medicin
• Håndterer kun delprocesser

Virker de…:Kendte løsninger:



Målet med udbuddet

• At få en totalløsning, der:

– øger livskvaliteten og selvhjulpenheden for borgere i eget 
hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedr. 
dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og 
kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af 
medicin

– Øger den sundhedsfaglige kvalitet (færre UTH)
– Forbedrer medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø og øger 

arbejdsglæden  
– Reducerer omkostningerne vedr. dosering, påmindelse og 

givning af medicin.

Borger

Økonomi
Medarbejder / 
organisation



Målgruppen for løsningen

• Borgere i eget hjem (hjemmeplejen/sygeplejen)

• Ydelser:
– Dispensering (indsats, hvor personalet optæller eller tilbereder ordineret medicin 

til indgift)
– Administration (indsats, hvor personalet udleverer medicin og hjælper patienter 

med at indtage medicinen samt observerer patienten) 

• Borgere med dosisdispenseret medicin er ikke i målgruppen (udgør 1% 
af kommunernes borgere, der får hjælp til medicinhåndtering)



Kendertegn ved borgerne
- Præparater pr. dag



Anvendelsesperiode

• 19 pct. af borgerne modtager hjælp til medicin i en 
periode på under 6 måneder (største gruppe)

• 16 pct. af borgerne modtager hjælp til i minimum 6 år 
(næststørste gruppe). 



Ydelser og sundhedsfaglig kompleksitet



Målgruppen opdelt på ydelser

Dispensering Administrati
on

Administrati
on + 

dispensering 

Dosisdispenserin
g 

Total

Antal borgere 
med andre 
ydelser end 
medicinhjælp 

545 2420 1489 33 4486
(72%)

Antal borgere 
uden andre 
ydelser end 
medicinhjælp 

439 806 467 19 1731
(28%)

I alt 985 3225 1956 52 6217

Ca. 1/3 er besøgene til medicin er solobesøg



Temaer fra borgerinterviews

• 1. Manglende autonomi og kompetence

• 2. Manglende tryghed

• 3. Manglende overblik 

• 4. Manglende fysisk greb om pillerne 

• 5. Manglende kognitivt styr på pillerne 



Processer - fra ordination til indtag



IT–Miljø (FMK og EOJ)

Integration til EOJ (FMK): Rette medicin, automatiseret dispensering og en 
indgang for medarbejderen.

Oversigt over UTH’er og andet relevant statistik



Økonomi

• 158 mio. kr. om året i NOPII kommunerne 
• 357.500 timer årligt (73% administration / 26% 

dispensering)
• 6.217 borgere får hjælp til medicinhåndtering
• 1.731 borgere får udelukkende hjælp til medicinhåndtering

• Bedre sundhed: Færre indlæggelser, lægekontakter, 
mindre hjemmeplejen/sygepleje mm….??

Personaletid, 
herunder kørsel

(158 mio. kr. om året)



Udbudsprocessen – 1 forsøg



Udbudsprocessen – 2 forsøg

15. Februar 2017
Udbuds-

bekendtgørelse

Præ-kvalifikation af 
virksomheder 

Indledende tilbud 
og demonstration Forhandlingsrunde

August 2017
Endeligt tilbud og 

evaluering



Kontrakten

Fase 1:
Test og 

udvikling 

• 1. sept. 2017 til 31. 
januar 2019

Evaluering:
Fortsæt 

eller afslut?

• Februar 2019 
til juli 2019

Evt. fase 2: 
Indkøb/imple

mentering

• August 2019 
til 31. juli 
2021



Virksomhedskonsortiet MedicCare



TIM (Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering) 
- omfatter hele medicinens rejse



TIM (pilleautomaten) 

• Automatisk dosering:
– Integration til EOJ
– Kan håndtere PN, fremtidsdosering og sidedoseringer
– Kontrol af korrekt dispenseret medicin (detektering af fejl)

• Påmindelse om indtag (herunder SMS mulighed)
– Besked til vagtcentral ved manglende/glemt medicin 

• Medicinoplysninger tilgængelige (overblik/indsigt)

• Compliance og dokumentation

• Al medicin opbevares i pilleautomaten



TIM (service og logistik)

Pakning og levering af medicin:
• Apoteket pakker medicinen i karrusellerne
• Falck leverer pillekarruseller (også ved ændringer i 14 dages periode)
• Integration til EOJ

Service 24/7 365:
• Opkald ved glemt medicin
• Leaset løsning (support og vedligehold)
• Udbringning og afhentning af dispensere



TIM (Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering)

Automatisering og serviceaftale



Test, udvikling og evaluering

• Afprøvningsprojektet løber fra 1. september 2017 til 31. januar 2019

• Tilskud på 1,5 kr. fra Digitaliseringsstyrelsen
• 500.000 kr. til tværkommunal projektledelsen
• 1.000.000 kr. til ekstern evaluering

• Alexandra Instituttet som ekstern evaluator

• 9 kommuner, heraf 3 testkommuner:
• Aalborg Kommune
• Vesthimmerlands Kommune
• Hjørring Kommune



Projektets tidsplan

Planlægning
Sep.-dec 2018

Prætest
Jan. – februar

5 borgere 

Testfase 1
Mar-juni

35 borgere

Testfase 2
Juli-jan 2019

100 borgere

Slutevaluering
(feb-juli 2019)



Evalueringsaktiviteter

Planlægning Prætest Testfase 1 Testfase 2

• Situationsundersøgels
er (eksplorativt
feltarbejde og 
interviews)

• Førmåling økonomi 
(tidsregistrering)

• Førmåling kvalitet 
(spørgeskema borgere 
og medarbejdere)

Teknologivurdering 
(workshop)

Segmentering af 
målgrupper

Analyse af praksis og 
vilkår (feltstudier og 
brugerstudier)

Arbejdsprocesanalyse 
og 
målgruppesegmenterin
g (feltarbejde, 
interviews, workshop)

Midtvejsmåling 
økonomi 
(tidsregistrering)

Midtvejsmåling kvalitet 
(interviews med 
borgere, medarbejdere, 
leverandør

Slutmåling kvalitet 
(spørgeskema og 
interviews med borgere 
og medarbejdere, 
systemdata)

Slutmåling økonomi 
(tidsregistrering, 
systemdata”)



Status og opmærksomhedspunkter

• Aktuelt 3 borgere inkluderet
• Screening af borgere – få i målgruppen
• One size doesn’t fit all

• Foreløbige resultater af førmåling:
– 35% af medicinbesøgene er solobesøg
– Gennemsnitlig medicinbesøg tager 8,3 minutter (kørsel 5 min og administration 3,3 

minutter)
– I gennemsnit afbrydes medarbejderen 2,32 gange under en dispensering (UTH!)
– 89% af medarbejderne mener, at dispensering hjælper til at forstå borgers situation
– 95% af borgerne vil ikke undvære personalet

Inklusion

Dispenseri
ng og 
daglig 

administra
tion

Fysisk og 
kognitivt 
egnede

Ingen 
misbrug



Tak for jeres interesse ☺

Lars Holt Kristensen
Projektleder, Digitalisering og velfærdsteknologi
Hjørring Kommune
Tværkommunal projektleder på TIM

lhk@hjoerring.dk

www.hjoerring.dk/TIM


