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Udvikling af et samlet servicekoncept, som 
understøtter storskala implementering af 

teknologier til  medicinhåndtering.

Medicin til tiden
MÅL

Servicepakken består af:
Pakke 1: Leverancekæde – Hvilke aktiviteter, Hvem og hvordan løses opgaverne 
Pakke 2: Redskab til struktureret screening og udredning af borgers egne  

ressourcer og behov
Pakke 3: Kaskademodel for implementering med forpligtigelse af overlevering



Baggrund for projektet

Mange pilotprojekter med 
teknologier til 

medicinadministration og 
dispensering  

Ingen borgere egnet 
til løsningen

One size
dosn’t fit 

all

Ingen har opnået 
storskala 

implementering

Ressource 
mangel

Høj kompleksitet

UTH

Tidskrævende/ 

ressourcetung

Mange aktører i 
opgaveløsningen
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Partner-
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Leverancekæde
- Hvem løser opgaverne? 

- Hvordan løses
opgaverne?

Medicin til tiden
Servicepakken - 1



Redskab til struktureret
screening og udredning

af borgerens egne
ressourcer og behov
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Servicepakke 2-
Medicinhåndtering – mange indsatser

Mange muligheder og ny teknologi udfordrer 
organisationen og kræver ændring af arbejdsgange 
samt øger behovet for kompetenceløft og 
kulturændring.

Mange muligheder kræver struktureret metode til 
udredning af borgere ift. om borgerne vil have gavn af 
teknologi eller bør have ordinær hjælp til medicin.

Struktureret 
udredning af 

borgere – kan vi det?



50 deltagere 

Simulationsdag

Teste redskab til udredning af borger

Teste leverancekæden – hvem gør hvad

Struktureret udredning –
ja det kan vi godt!



• Én fælles struktur på udredning

• Godt første bud – men 
spørgsmålene skal komme i 
anden rækkefølge og flere

Struktureret udredning af borger
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Kaskademodel med forpligtelse om overlevering



Next Step



Tak for opmærksomheden

Kontaktinformation
MTIC: Majbritt Aagaard – ma@mtic.dk

FSC: Per Bo Andersen – perand@rm.dk

MTIC er finansieret af Foreningen MTIC samt midler fra 
Region Midtjylland og EU’s strukturfonde.

Foreningen MedTech Innovation Consortium (MTIC) er dannet af Aarhus Universitet, VIA University College, 
Region Midtjylland, samt de 16 kommuner: Aarhus, Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, 

Lemvig, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø,  Silkeborg, Skanderborg, Struer, Syddjurs og Viborg.

mailto:ma@mtic.dk
mailto:perand@rm.dk

