
Chefteamindstilling: Teknologi til medicinhåndtering (Sparekatalog 2019 – 2022) 

Den 27.11.18, Strategi og Udvikling  

Baggrund: Sparekatalog 2019 - 2020 

Tidligere indsatser og afprøvning på medicinhåndteringsområdet har ikke indfriet forventningerne. Der er 
udfordringer med:                                             

• At finde den rigtige løsning og teknologi, som passer til borgernes individuelle behov.                                                                                                                                  

• At afdække og indgå klare aftaler ift. organisering og arbejdsgange omkring opsætning, undervisning, 
service, nedtagning mv.                                     

• At få den/de valgte teknologier fuldt implementeret i driften  
                                                                                                                                                                                                    

MSO varetager medicinhåndtering for ca. 400 borgere i hjemmeplejen. Hjemmeplejen besøger i de fleste 
tilfælde borgeren flere gange om dagen for at hjælpe med medicinindtagelsen mv.  
Ved brug af teknologi til medicinhåndteringen i borgerens hjem forventes det, at godt 1/3 af borgerne (180 
borgere) kan blive helt eller delvist selvhjulpne. Dette vil medføre, at hjemmeplejen skal bruge mindre tid 
hos borgerne og kan få en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse. 
 
MSO samarbejder med MedTech Innovation Consortium (MTIC) og to andre kommuner om valg af løsnin-
ger til medicinhåndteringen, som kan implementeres i Aarhus Kommune. Det forventes, at der vælges 
flere forskellige løsninger, så borgernes meget forskellige behov kan tilgodeses.  
 

Beslutninger/Orientering: 

CT orienteres om, at status på indsatsen på nuværende tidspunkt er grøn. 
 

Effekt: 
• Ressourcebesparelse i form af sparet køretid, og bedre compliance for borger, som får medicin til 

rette tid.  

• Bedre og mere fleksibel planlægning af plejen, når hjælpen ikke nødvendigvis skal lægges af hensyn 
til medicintider.  

• Større selvhjulpenhed for borger: ”Al magt til borger” 

Opfølgning: 
Der henvises til den opfølgningsplan, som er beskrevet i CT-indstillingen Fælles velfærdsteknologisk spa-
rekatalog 2019 - 2020 

 

Kommunikation: 
Vil først blive relevant i maj-juni 2019 

- Der skal ske implementering af medicinremindere, primært i hjemmeplejen. Vil involvere sundheds-

enheder, hjemmeplejen og med fordel, også visitationen. 

- Klyngen for borgernær sygepleje vil bistå med formidling og projektdeltagelse. 

- Kommunikation sker via chefteamets 5 min. samt direkte til de involverede ledere, det faglige hjørne 

og på det nye intranet. 

Der udarbejdes materiale til støtte for ledere/medarbejdere. F.eks. pixibog/folder, animationsvideo 
 

Implementering: 
Fase 1: MSO er i projekt med MTIC og 2 andre kommuner om at udvikle metode til identificering og valg af løs-
ning til medicinhåndtering tilpasset den enkelte borgers behov. Der gennemføres analyse af arbejdsgange i 
forbindelse med anvendelsen af forskellige teknologier, herunder hvordan det skal foregå i praksis, hvis kom-
munen har forskellige løsninger 'på hylden' til at imødegå borgers behov. En del af dette er at identificere mu-
ligheder for organisering og logistik. Erfaring fra Norge er, at med mange teknologier, der kan alarmere, er der 
et meget stort behov for et fælles callcenter/modtagercenter. Fase 1 afsluttes 31.5.19. Herefter vil der blive ta-
get stilling til behovet for udbud (fase 2). 
Fase 2: Evt. udbud 
Fase 3: Efter eventuelt udbud vil implementering blive planlagt i samarbejde med Klyngen for borgernær syge-
pleje, Kvalitet og Udvikling samt leder(e) fra sundhedsenheder. Indsatsen vil desuden blive planlagt og koordi-
neret med Implementeringsgruppen for Velfærdsteknologi.  
Implementering vil ske med en pilot først og derefter som kaskade.  
 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Klyngen for borgernær sygepleje, Kvalitet og Udvikling, HMU. 
Økonomi 

Ansvarlig leder/afdeling:   Ivan (CFT) Deltager på mødet: Ivan og Inger Kirk 
 

Direkte udgifter 
2019 2020 2021 2022 

400.000 -500.000 -1.400.000 -1.400.000 

*negativt fortegn er lig med nettobesparelse 

Er der andre bemærkninger til økonomien? Det er nettobeløb 

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget X Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

 

HMU Chefteam-møde Endeligt koncept + stil-
lingtagen til udbud 

Evt. udbud. Planlægning 
påbegyndes 

Implementering Pilot og 
derefter kaskade i 2020 

Løbende opfølgning til kon-
torchef 

    

15.11.18 Dags dato  31.5.2019  30.6.19 1.1.20 15.03.20 

 



Referat: 

CT ønsker undersøgt om andre laver lignende udbud, om der er SKI-aftale eller der kan laves udbud sammen med andre kommuner - samt om MSB har lignende interesser. 

CFT skal undersøge, om vi kan vælge en teknologi først, og dermed komme hurtigere i gang - og høste en besparelse.  

Risiko for at det trækker ud, når der er så mange samarbejdspartner 

 


