Quickguide fra kandidat til TIM er bestilt
Borger er kandidat

Se ”Vejledning til Præ-bestilling og bestilling af TIM-medicindispenser”
på instrukser.aalborg.dk: Vejledninger (aalborg.dk)
Følg trin 1-4 i vejledningen for screening af borger.

Opret ydelse til
forbesøg hos borger
i Cura

SUL § 138 rehabiliteringsforløb:
 Opret ny eller registrer i den igangværende observation, hvor
langt vi er i processen.
Benyt følgende skabelon til handlingsanvisning:
 Præsentere TIM for borger – udlever pjecen og vis video fra
http://mediccare.dk/borgerscreening.php









Ved levering af TIM





Indhent og opret samtykke.
Aftal hvor maskinen skal stå (obs. evt. forlængerledning).
Aftale hvornår borger tager sin medicin og hvornår maskinen
alarmere (registreres under tidsvindue i Flex).
Optæl borgers resterende medicin for at afklare hvilken dato TIM
skal leveres.
Gør Præ-bestilling færdig og følg trin 5-11 i vejledningen.
Send standardnotet til egen læge om, at borger overgår til TIM
(anvend tekst i Vejledningen trin 4).
Bestil recepter på alt fast opdoseret medicin til Frederikshavn
Svane Apotek. Levering: ”afhentes på apotek”.
Opret ydelse i Cura til deltagelse ved levering af TIM.
HUSK Actioncard, som skal ligge ved maskinen.
For hjælp til dokumentation i Cura, søg ”medicindispenser” i
”arbejdsgange.aalborg.dk
Aftal det videre forløb med borger og opret ydelse til
opfølgning/medicindispensering.

ATEA kan altid kontaktes på tlf. 70233444 ved spørgsmål og ændring af bestilling
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Dialog med borger om TIM
Der er større chance for borges accept af TIM, hvis følgende argumenter benyttes:


Vi er kun mennesker og 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 nem at bruge og du kan selv bestemme, hvor den skal placeres. (dog tæt ved
stikkontakt)



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



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



Atea holder øje med din medicin døgnet rundt, og hvis noget går galt, kontakter eller
besøger vi dig.



TIM giver dig større frihed, du slipper for at vente på os, Atea leverer din medicin på et
fast aftalt tidspunkt.



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



Du kan tag TIM med, hvis du skal på aflastning eller fx i sommerhus (efter aftale).
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