Quickguide fra kandidat til TIM er bestilt
Borger er kandidat
til TIM når

Borger er kandidat

Opret ydelse til
forbesøg hos borger
i Cura



Borger ikke kan rehabiliteres og får hjælp til dispensering eller/og
administration.
 Borger ikke er egnet til dosispakket.
 Borger glemmer at tage sin medicin.
 Anden årsag (individuel vurdering).
Følg ”Vejledning til Præ-bestilling og bestilling af TIM-medicindispenser”
som findes på instrukser.aalborg.dk: Vejledninger (aalborg.dk)
Følg trin 1-4 i vejledningen.
Opret Handlingsanvisning:
 TIM præsenteres for borger – pjecen udleveres og vis gerne video
fra http://mediccare.dk/borgerscreening.php
 Indhent samtykke.
 Aftal hvor maskinen skal stå (skal bruge en stikkontakt obs evt.
forlængerledning).
 Aftale hvornår plejer borger at tage sin medicin og hvornår skal
maskinen alarmere? (Dette registreres i tidsvindue når maskinen
bestilles).
 Tælle borgers resterende medicin for at afklare hvornår TIM skal
bestilles til levering.


Bestil TIM
Administrativt

Ved levering af TIM

Præ-bestilling gøres færdig —> Følg trin 5-11 i vejledning
TIM er nu bestilt ;)
 Opret ydelse i CURA til deltagelse ved levering af TIM.
 HUSK at medbringe Actioncard, som skal ligge ved maskinen.
 Informer egen læge om, at borger overgår til TIM – send standard
notat som findes i ”Vejledning til Præ-bestilling og bestilling af
TIM-medicindispenser”: Vejledninger (aalborg.dk)
 Gå i CURA og bestil recepter på al medicin til afhentning på
Frederikshavn Svaneapotek.
 Opret samtykke.
Gå i Arbejdsgange og søg på ”Medicindispenser”. Følg denne til
dokumentation i CURA.

ATEA kan altid kontaktes på tlf. 70233444 ved spørgsmål og ændring af bestilling

31-03-2022

Dialog med borgeren om TIM
Der er større chance for accept af TIM, hvis følgende argumenter benyttes:


Din sikkerhed: Vi er nødt til at være ærlige: vi laver fejl ca. 2-5 gange ud af 100 gange
selvom vi gør det så godt vi kan. TIM doserer 99,5% korrekt.



TIM er gratis. Du betaler kun for din medicin som du plejer.



Det er stadigvæk sygeplejersken der har ansvaret for din medicin, du kan altid ringe og vi
kommer gerne på opfølgnings besøg.



Sundhedssupporten holder øje med din medicin døgnet rundt, og hvis noget går galt, vil
du blive kontaktet eller få besøg af sundhedsfagligt personale.



TIM vil give dig større frihed


Du får en fast aftale for hvornår medicinen bliver leveret i stedet for at skal vente
hjemme på en sygeplejerske.





Du kan fremtids dosere din medicin hvis du ikke er hjemme.



Skal du på aflastning eller fx i sommerhus i Aalborg Kommune kan du tage TIM med.

TIM er nem at bruge og du kan selv bestemme hvor den skal placeres. (Dog tæt ved
stikkontakt).



Her findes TIM i 3D model Effektiv og billig medicin dosering med MedimiSmart - MedicCare



Hvis TIM ikke fungerer for dig, finder vi sammen en anden løsning.
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