
Program

Kl. 13.00: Velkomst og præsentation af projektet ved projektledelse 

Kl. 13.15: Præsentation af løsningen ved konsortiet MedicCare

Kl. 13.45: Pause (se og rør ved dispenseren) 

Kl. 14.00: Præsentation af setup for evalueringen ved Alexandra Instituttet 

Kl. 14.30: Drøftelse ved bordene og i plenum 

Kl. 14.55: Afrunding og tak for i dag 



NOPIIs formål
NOrdjyskPlatform 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 på en medicinhåndteringsløsning og indkøbe en 

innovativ totalløsning til medicinhåndtering til vore borgere. 



Udbudsprocessen

15. Februar 2017

Udbuds-

bekendtgørelse

Præ-kvalifikation af 

virksomheder 
Indledende tilbud og 

demonstration
Forhandlingsrunde

August 2017

Endeligt tilbud og 

evaluering



Kontrakten

• Kontrakt på færdigudvikling og test af løsning på medicinhåndtering  (Fase 1) 

• Kontrakt (option) på drift af den testede løsning, hvor kommunerne individuelt har 

mulighed for at anvende kontrakten (Fase 2)

Fase 1:

Test og udvikling 

• 1. sept. 2017 til 31. 
december 2018

Evaluering:

Fortsæt eller 

afslut?

• Januar 2019 til juli 
2019

Evt. fase 2: 

Indkøb og 

implementering

• August 2019 til 31. 
juli 2021



Test og udvikling

• Afprøves i perioden december 2017 – december 2018

• Afprøves hos i alt 100 borgere:

• 5 borgere januar 2017

• 35 borgere marts 2018

• 100 borgere juli 2018

• Afprøves i 3 kommuner (Hjørring, Vesthimmerland og Aalborg)



Virksomheden og totalløsningen

Konsortiet MedicCare (MedicPen og CareConsult) bestående af:

• Falck (service og logistik)

• Apotek (pakning)

• MedicPen (dispenser)

• CareConsult (IT)



Drøftelse ved bordene

1. Drøft evalueringen og de vigtigste emner at få evalueret på.

2. Drøft pillerobotten og dens funktioner. Herunder også hvilke af de 

nuværende funktioner der er de vigtigste.

3. Drøft service og logistik, hvor apoteket pakker medicin, og Falck 

leverer medicin til pillerobotten i borgers hjem. 

4. Drøft hvilke målgrupper af borgere, der kan indgå i afprøvningen. 

Herunder barrierer og muligheder for inklusion.



MedicCare

NOPII Kickoff 23-11-2017, Vrå



Fra lægens ordination 
til borgerens hånd

Service og vagtcentral til
borgere og kommuner

Ompakning af 
medicin til kassette

Enkel og sikker
medicinering i eget hjem



helhedsløsning - fra læge til borger
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helhedsløsning - fra læge til borger
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EOJ medicin til Flex
Advis fra Flex til EOJ
• KMD Nexus
• KMD Care
• Systematic CURA
• Anden EOJ, f.eks CSC

Borger
• Altid aktuel medicin
• Sende påmindelse
• Kvittering for doseret medicin

Falck
• Overvåge via Flex
• Udbringe & servicerer 

MedimiSmart
• Ringe til borger
• Udbringe medicin

Apotek
• Pakke medicin til borger
• Pakke hasteordre
• Lagerbeholdning af

borgers medicin

…..Det fleksible bindeled



EVALUERING AF NOPII-
MEDICINHÅNDTERING
Hanne Davidsen Jensen Sara Maria Rasch
Senior Business Developer Senior Antroplogist



IEVALUERINGSTILGANG

• Vi anvender en forskningsbaseret og velafprøvet innovativ evalueringsmetodik, 
hvor evaluerings- processen bygges op omkring en forandringsmodel, der gør det 
muligt ’at blive klogere undervejs’ og stille skarpt på hvad virker for hvem under hvilke 
omstændigheder. Målet med innovativ evaluering er at udvikle praksis informeret af 
en praksisnær evaluering. Tilgangen kombinerer et klassisk ’prove’-fokus (bevise) – 
hvor evalueringen fokuserer på, om tingene virker – og et tidsaktuelt ’improve’-fokus 
(forbedring) hvor evaluator sørger for at komme med konkrete input og 
proceserfaringer, der kan fremme implemente- ringen af NOPII medicinhåndtering i 
praksis. Forandringsmodellen udbygges undervejs i processen i samarbejde med Jer, 
og bliver det fælles referencepunkt for evalueringsind- satsen, da modellen 
strukturerer det evalueringen skal undersøge og eftervise i en kombination der 
omfatter kategorierne borger, organisation, teknologi og økonomi. 
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TILGANGEN

• En ’Participatory Design’ tilgang, hvor de kommende brugere spiller en 
væsentlig rolle i evalueringen og udviklingen af innovative forbedringer af 
services for at sikre en kon- kret forankring i brugernes dagligdag. Herunder 
udvælges en mindre gruppe borgere og sundhedsfagligt personale, som aktivt 
involveres i arbejdet med at evaluere medicin- han̊dteringsservicen som en del 
af de daglige livsrytmer sav̊el som i udvikling af forslag til justeringer af 
servicen baseret pa ̊eksperimenter med brug. Tilgangen bygges op omkring 
etnografiske studier, kvalitative interviews, evaluering og test samt idegenere- 
rings-workshops, hvor der kan eksperimenteres med konkrete forslag til 
justeringer af design som kan give input til leverandøren. 
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TILGANGEN

• Disse analyser kombineres med udarbejdelsen af en national 
businesscase. Formålet med udarbejdelse af business case er at tydeliggøre 
gevinster og udgifter der er forbundet med indførelsen af NOPII 
medicinhan̊dtering. Grundlaget er data for realistisk gevinstrealisering, som 
evalueringen stiller til rad̊ighed gennem fokuseringen pa ̊hvad virker for hvem 
under hvilke omstændigheder. Analysen gennemføres ved hjælp af Sta- tens 
business case-model og data fra Danmarks Statistik. Ved at anvende Statens 
business case-model kan analysen senere indgå i det eventuelle videre 
arbejde med udvikling og effektivisering af medicinhan̊dteringsservice, da den 
er del af den fællesstatslige it-projekt- og programmodel. 
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EVALUERINGSAKTIVITETER
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OPSUMMERING AF OPGAVEFORSTÅELSEN
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GENERISK FORANDRINGSMODEL
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FORANDRINGSMODEL

Ressourcer i 
testfasen

Aktiviteter
I testfasen

Mekanismer og kontekst i testfasen

Resultater på kort sigt 

i forbindelse med testfasen

Effekter på mellem 
og langt sigt af 
NOPII medicin-
håndtering

NOPII medicin-
håndteringens 
teknologiske modenhed 
og kvalitet samt 
kommunens it-miljø og 
FMK

Sociale, personlige og 
videns faktorer for 
berørte medarbejder og 
ledergrupper

Sociale, personlige og 
videns faktorer berørte 
borgergrupper i eget 
hjem (opdelt i stort og 
mindre gevinst-
potentiale)

Projektgruppe og tvær-
kommunal projektgruppe

Kr./ører i test-projektet til 
fx uddannelse m.v.

Re-design af 
arbejdsprocesser: fra 
receptudstedelse til 
bortskaffelse  under 
hensyntagen til borger- og 
it-systemperspektiv samt 
før, under og efter og 
både dispensering og 
adm. af medicin

Arbejde med intenderet ny 
praksis og faglig kvalitet

Nye samarbejdsformer 
med fx praktiserende 
læge og Inddragelse af 
samarbejdspartnere

Undervisning af 
medarbejdere

Tilpasning og udvikling af 
løsningen, inkl. usability-
og PoC-test

Lokal kontekst i testkommune, fx 
arbejdsmiljø, kultur

Samarbejde med partnere

Motivation og kompetence hos personale og 
borgere

Pres fra omverden (fx lovgivning eller presse-
historier eller travlhed)

Organisatorisk og ledelsesmæssig forankring 
af gevinstrealisering

Oplevelse af teknologien , borgerne og 
personale (fx brugervenlighed, driftssikkerhed 
m.v.)

Muligheder og barrierer for organisatorisk 
arbejde med den nye teknologi og national 
implementering

Teknologien har nået de ønskede målgrupper

Etiske faktorer relateret til anvendelse af 
teknologi

Effektiviserings-potentiale, inkl. organisatoriske 
ressourcer, drift m.v. Eksempelvis ifm. 
levering, opsætning og hjemtagning

Omkostningsreduktion ift. timer til borgerbesøg 
og udgifter til kommunale ydelser, eksempelvis 
ifm. planlægning og udførelse af dispensering

Bedre kvalitet i service, eksempelvis ved at 
understøtte borgers uafhængighed og 
selvhjulpethed

Bedre faglig kvalitet i sundhedsfaglige arbejde, 
eksempelvis ifm. med medicingivning

Borgertilfredshed og bedre livskvalitet 
(uafhængighed, tryghed, overblik, styr på 
pillerne  m.v.)

Businesscase for national implementering og 
kommunerne

Forankring af project-resultater, project-
deltagerne vil selv arbejde videre

Økonomiske og 
kvalitetsmæssige 
effekter på den 
længere bane, 
eksempelvis vedr. 
borgertilfredshed, 
sikkerhed og 
forbedring af 
udførelse
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ANALYSEDESIGN, EVALUERINGSAKTIVITETER
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STATENS BUSINESS CASE MODEL
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TREKANTET SANDSYNLIGHEDSMODEL
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TIDSPLAN



Tak for opmærksomheden!


