
Nyhedsbrev marts 2019 
TIM – Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering  
 
Den 27. februar 2019 blev der afholdt Midtvejsseminar på plejehjemmet Birkebo i Aalborg, hvor Alexandra-
instituttet præsenterede sine foreløbige resultater i midtvejsevalueringen og MedicCare samt en kommunal 
medarbejder og leder fortalte om deres erfaringer med projektet indtil nu.  
 
 

 
 
 
 
Der var fin tilslutning til 
midtvejsseminaret med 
repræsentanter fra de nordjyske 
kommuner, MedicCare, 
Digitaliseringsstyrelsen, KLs Center 
for Velfærdsteknologi, Alexandra-
instituttet samt Aalborg universitet. 
 
 
 
 
 
 

 
Testresultater 
Som vi orienterede om i det seneste nyhedsbrev er løsningens software og hardware løbende blevet 
opdateret og arbejdsgange og procedurer ift. bestilling, pakning og levering af medicin er blevet yderligere 
optimeret. Der har også været stort fokus på at få skabt integration til omsorgssystemerne, hvilket nu også 
er udviklet.  
 
Den simulerede test i efteråret viste, at den samlede løsning levede op til de fastsatte mål for korrekt 
dispensering og derfor vurderede styregruppen at løsningen var klar til testfasen hos borgerne.  
 
Testfasen hos borgerne er således startet op hos de første borgere i Aalborg Kommune i uge 46/2018 og i 
Hjørring Kommune i uge 49/2018 samt i Vesthimmerland i uge 6/2019.  
 
Revideret tidsplan og vurdering af målgruppe 
Styregruppen har tidligere truffet beslutning om at forlænge projektet med 6 måneder, således at 
testperioden afsluttes ultimo juli 2019. Herefter forventes det, at slutevalueringen foreligger fra Alexandra 
Instituttet september 2019.  
 
Den største udfordring i projektet på nuværende tidspunkt har vist sig at være det at få inkluderet borgere 
nok i de tre kommuner inden for den aftalte målgruppe. Derfor ønsker styregruppen at udvide målgruppen, 
således at vi også inddrager mere raske borgere, som i dag kun får hjælp til dosering samt at undersøge 
muligheden for at inddrage et mindre antal borgere på plejecentre. Dette alene for at sikre tilstrækkeligt 
volumen ift. antal borgere i testperioden.  
 



Ændringer i styregruppen 
Henrik Houmøller Sprøgel er nyt medlem i styregruppen og erstatter Henrik Ravn. Henrik er Sundheds- og 
seniorchef i Sundhed & Seniorafdelingen i Jammerbugt Kommune. 
Heidi Madsen er ligeledes nyt medlem i styregruppen og udpeget som formand. Heidi er Administrations- 
og servicechef i Hjørring Kommune.  
Heidi erstatter Marianne Thougaard, der har overtaget den ene del af den fælles tværgående 
projektledelse efter Lars Holt Kristensen.  
 
Det var alt herfra. Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til projektet. 
 
De bedste hilsner 
 
Marianne Thougaard, marianne.thougaard@hjoerring.dk 
Bent Sørensen, bent.soerensen@aalborg.dk 

 

 

 


