Opstart af TIM-medicidispenser
Inklusion-kriterie

1. TIM egner sig til borgere:
 som har hyppige medicinændringer
 der ikke kan rehabiliteres eller få dosispakket medicin
 der afhenter dispenseret medicin i sygeplejeklinik.
2. Borger skal fysisk og psykisk kunne betjene TIM og indtage medicinen selvstændigt.
3. Borger skal kunne se, høre, samt forstå og tale dansk i forhold til når TIM giver
alarm, samt hvis borger kontaktes pr. telefon af ATEA/personalet.
4. Hvis der er risiko for at borger bryder TIM-medicindispenseren op, er borger ikke i
målgruppen.
5. Medicinen skal være egnet til at blive doseret i TIM-medicindispenserens kassetter.

Opstart af
borger






Sikre at borgers medicin kan dispenseres af TIM-medicindispenser, ½ tabletter skal
ændres til hele, hvis muligt. Cpr. nr. sendes til godkendelse hos:
Dorthe Villadsen dvi-aeh@aalborg.dk eller
Dorte Sand dosa-aeh@aalborg.dk
Indhent informeret samtykke hos borger og opret dette i gældende/alle samtykker i
fanen Stamdata i Cura.
Informér borgers læge om at borger overgår til en TIM-medicindispenser. Kopier og
send nedenstående notat til lægen via Ekstern kommunikation i Cura:

”Efter informeret samtykke fra borgeren får borger fremadrettet sin medicin dispenseret via
TIM-medicindispenser (Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering).
I den forbindelse anmodes der hermed om, at udstedte recepter fremadrettet lægges på receptserveren. Ved udstedelse af recept opfordres der til, at receptperioden har en så lang
varighed som muligt.
Lægen honoreres første gang for dette arbejde med 300 kr. I denne forbindelse skal der
sendes en faktura til Aalborg Kommune via EAN på nummer: 5798003750286 med teksten:
” TIM - udstedelse af recepter”

Aftal følgende
med borger



Bestil recepter på den medicin der skal i TIM-medicindispenser.
Recepterne bestilles til - Svane Apoteket Frederikshavn.
Udleveringsmetode - Medicin afhentes på et Apotek.




Aftal tidsvindue med borger ift. dagsrytmen.
Hvis borger har PN-medicin, skal det aftales med borger om dette skal i TIMmedicindispenser (OBS. PN-medicin der ikke er brugt, destrueres efter 14 dage).
Aftal med borger om ”fast ikke dispenseret medicin”, ”selvadministreret medicin”
skal registreres som en sidedosering og borger får hermed en påmindelse = sidedosering.
Evt. SMS-besked ved påmindelse om at tage medicin, til borger, samlever, pårørende o.l.
Aftale med borger hvornår TIM skal leveres og at der vil være personale til stede
(kun ved første levering).
Aftal med borger hvor i hjemmet TIM-medicindispenseren skal placeres og om der
evt. er behov for fremskaffelse af en forlængerledning.







Informér borger
om følgende



Borger bliver kontaktet af Atea Sundhedssupport med henblik at aftale tidspunkt for
første levering af TIM-medicindispenser på aftalt leveringsdag.

Den 28.10.2021






Atea installerer TIM-medicindispenser på det aftalte tidspunkt. Borgeren bliver introduceret til brugen af TIM-medicindispenser og der afleveres en brugermanual.
Borger ringes altid op af Atea Sundhedssupport hvis borger ikke trykker på knappen
på TIM-medicindispenseren. På plejehjem og i boenheder kan der aftales at det er
personalet der bliver ringet op.
I skal være opmærksomme på at informere borger om, at første regning fra Svane
Apoteket i Frederikshavn skal tilmeldes PBS/FarPay/EAN hvis dette ønskes.
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