
Medicindispenser hjælper  
borgere med medicin til tiden  
i over 99% af tilfældene 

En komplet løsning med en digital 
medicindispenser hjælper borgere og  
frigør tid hos hjemmesygeplejersker-
ne til medicinhåndtering.
Måske bor man alene, måske har man mange gøremål 
eller måske glemmer man bare at tage sin medicin.  
Desværre er der flere grunde til, at borgere ikke får taget 
medicin korrekt og til den rette tid. Faktisk sker kun 
omkring 50% af medicinindtag i overensstemmelse med 
lægens anbefalinger*, hvilke konkret udmønter sig i 2/3 af 
alle utilsigtede hændelser er relateret til forkert medicin-
indtag. Det kan skade borgerens sundhed og livskvalitet. 

Digitale medicinalhåndtering giver borgeren en støtte 
til medicinadministrationen i over 99 procent af  
tilfældene og dermed i overensstemmelse med  
lægens anbefalinger. 

Hvordan fungerer det? 
Borgeren får udleveret en medicindispenser. Den er 
blevet pakket med den ordinerede medicin på apote-
ket, og herefter indstillet efter lægens definerede tid-
sintervaller. Når borgeren skal tage sin medicin, bliver 
de alarmeret af medicindispenseren. Løsningen sikrer 
ikke blot, at borgeren tager den korrekte medicin, 
men også at det sker til tiden. Hvis borgere overhører 
alarm, aktiveres Atea’s Sundhedsservicecenter som 
overvågning om medicinen indtages til tiden. 

Det får borgeren Det får medarbejderen Det får kommunen

• Korrekt medicin og rette dosis i 
rette tid i over 99%.

• Påmindelser om at tage medicin.
• Én medicindispenser med al 

medicin samlet.
• Øget selvstændig.
• Øget tryghed og sikkerhed.

• Mere tid til borgeren .
• Et minimum af administration .
• Færre fejl, som giver hjemme-

sygeplejersken tid til komplekse 
borgere.

• Adgang til Ateas Velfærdstekno-
logiske Markedsplads, hvor man 
bestiller opsætning / nedtagning 
af løsningen.

• Adgang til Ateas Sundheds-
servicecenter for service og 
support.

• En samlet pakkeløsning til  
medicinhåndteringen.

• Reducer tidsforbrug som  
anvendes til medicinadministra-
tion med op til 86% .

• Eliminerer næsten alle utilsigtede 
hændelser, da 2 ud af 3 skyldes 
fejlmedicinering.

*Verdensplan

Er du interesseret i at høre  
mere om digital medicinering?

så ring eller skriv til os på:  
+45 3078 0840 

Velfaerdslosninger@atea.dk

Løsningsleverandør


