
Baggrund 

• ”Dødens Gab” Kilde: KL. m.fl. 

– Markant stigning i antallet af stærkt plejekrævende, 30% over de 
næste 8 år, hvilket medfører et behov for yderligere ca. 26.000 ansatte 
på landsplan.  

– Ca. 37.000 ud af ca. 126.000 ansatte i plejesektoren går på pension 
inden for de næste 8 år.  

– Personale behov ca. 63.000 (den samlede arbejdsstyrke skrumper med 
120.000) 

 



Baggrund 

• I 2010 udbetaltes 7,1 mia. kr. i medicintilskud – halvdelen bliver ikke 
indtaget. kilde: WHO 

• Aldersgruppen fra 65+ omsætter for 1.2 mia. kr. om året i medicin. Kilde: Medstat 

• Hospitalerne står for 43% af alle henvisninger til kommunens 
hjemmepleje. Kilde: KL 

• Opgaverne i hjemmeplejen bliver flere og mere komplekse. Kilde: KL 

• 24% af de ældre udviser manglende eller lav compliance. Kilde: WHO, Pharmakon 

• Manglende medicinefterlevelse står for 2% af indlæggelser på de 
medicinske afdelinger. Kilde: Pharmakon 

 



Projektide 

• At implementere medicindispensering, opnå et 
væsentligt rationale og dokumentere investeringen i 
en Business Case 

• At skabe et implementeringskoncept der kan 
anvendes ved ibrugtagning af fremtidige 
telemedicinske løsninger 

 



Kommunernes udbytte 

• En løsning der vil give markante effekter i kommunen 

• Et implementeringskoncept der kan genbruges i andre 
projekter 

• Dokumentation af best practice i form af en hvidbog  

• Erfaring og læring med gennemførelse af 
velfærdsteknologiske projekter 

• Nyt netværk blandt de deltagende kommuner 

• Væsentlige rabatter på medicindispenser og 
implementeringskoncept 



Roller i projektet 

• Deltagende kommuner 
– Lokale projektejere / implementeringsansvarlige 
– Allokerer ressourcer og finansiering til projektet 

 

• Astrid Leisner & Søn 
– Leverandør af løsning 
– Teknisk ansvarlig for løsning 
– Uddannelsesansvarlig 
– Styregruppedeltager 
– … 

• Caretech Consult 
– Leverandør af implementeringskoncept 
– Procesansvarlig 
– Styregruppedeltager 
– … 

 
 
 



Gennemførelse 

• Udarbejdelse af rapport pr. kommune 
– Gennemgang af vidensområder 

• Levering af medicindispenser 
– Faglig, teknisk og organisatorisk implementering 

• Udarbejdelse af Business case pr. kommune 
– Dokumentation af effekt 

• Opsamling af konklusioner i Hvidbog 
– Dokumentation af best practice fra de deltagende 

kommuner 

• Afsluttende evaluering 
– Seminar med fremlæggelse af konklusioner 

 
 



Organisering 

Styregruppe 

Kommune repræsentant 

Astrid Leisner,  Caretech Consult,  

Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 4 Kommune xx 

Sekretariat og 
projektledelse 

Dokumentation 
og business case 



Tidsplan 

Intromøde 
ultimo august 

Evt. 
opfølgnings 

møder 

Ultimo 
september 

Projekt kører 
fra primo 

oktober til 
ultimo 

december 

Opsamling af 
konklusioner 
produktion af 

hvidbog 

Ultimo januar 

Afslutning og 
evaluering af 

projekt 
medio 
februar 



Finansiering og pris for deltagelse 

• Astrid Leisner & søn 
– Normalpris Innospence    Projektpris i handouts 

– Normalpris Pharmacell      Projektpris i handouts 

– Undervisning normalpris    Projektpris i handouts 

• Caretech Consult 
– Normalpris implementeringskoncept  27.000 projektpris 18.000 

– Projektskabeloner   

• Hvidbog inklusiv afsluttende seminar 
– Normalpris 60.000    projektpris 45.000 

 

 

 

 


