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DoseSystem  
360°s medicinhåndtering 

 

DoseCan  
Medicinpåminder 

DoseTray  
Doseringsæske 

DoseBox 
Doseringsunderlag/ opbevaring 



DoseCan 
Minder via to alarmtyper om, hvornår medicinen skal tages næste gang 

 

 

 

 

  

Grafisk display  

Kvittering 
Info om næste 

medicin 
Alarm 1: 

Dosis alarm 
Alarm 2: 

Sideplan eller 
andre gøremål 



Lidt om DoseCan alene eller integreret 



Sådan fungerer DoseSystem ”Stand alone” 

Alt data ligger i Skyen og alt kommunikation går gennem den. 

DoseSystem 



Sådan fungerer DoseSystem i Integration med EOJ 

Ved integration til EOJ går gennem EOJ (KMD/NEXUS).  

DoseCan skal blot oprettes i DoseSystem med tilhørende CPR nummer, så klarer systemet resten. 

DoseSystem EOJ 

API 



Hvad kan en DoseCan 
Minder via to alarmtyper om hvornår medicin skal tages. 



DoseCan 
Den lille røde DoseCan har mange features 



Hvad kan en DoseCan rumme? 
Medicinskab med kvittering 

Dosispakket medicin 

 

Manuelt dispenseret 

 

Andre gøremål 

Husk at spise, tisse, mm. 

Og meget andet. 

 

 

 

Plastre, dråber mixture 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Ikke alt eller intet 
Kan aflåses med magnetlås, så man kan hjælpe borgere med kun at have enkelte doser liggende fremme.  

På den måde kan dagsdosis lægges ud ved morgenbesøg, hvorefter borgeren selv administrerer indtil aften- eller nat besøget.  

Med blot et sparet besøg per dag tjener systemet sig selv hjem indenfor et år.  

 



 

 

 

 

  

Mobilitet 
DoseCan kan tages med på tur og weekend. Låget tages blot af, og medbringes sammen med dosis for perioden.  

DoseCan er dermed også en mobil enhed, der sikrer man ikke bliver bundet til sit hjem.  



Sådan fungerer softwaren 
Det hele forgår fra en web baseret platform og kræver derfor ingen installation.  

Til gengæld kan man få adgang til systemet fra alle platforme.  



Borger 

DoseCan 

 

Centre 

Skærm + NFC 

 

Udekørende 

Smartphone 

 

DoseSystem kan sende alarmer til skærme og mobile enheder 

9: Man kan downloade DoseSystem multibackup app til Android og IOS, den sender PUSH beskeder med rødeflag. 



Sådan fungerer Domæner 
Man kan tilknytte et eller mange DoseSystem domæner og tilknytte borgere til disse. 



En DoseCan skal tilknyttes et Domæne 
f. eks. et plejecenter Solhaven, område i hjemmeplejen eller et team  

 

Domæne 

Solhaven 



Man kan tilknytte mange DoseCans til Domæne 
Så kan man centralt monitorere mange på en gang 

Domæne 

Solhaven 



Man kan tilknytte mange DoseCans til Domæne 
Så kan man centralt monitorere mange på en gang 

Domæne 

Solhaven 

Man kan loge ind på 

Domænet fra alle 

platforme 



Domæne 

Solhaven 

Man kan loge ind på 

Domænet fra alle 

platforme 

Alle hjælpere får deres 

eget brugernavn og 

password 

Brugernavn = Email adr. 



     

Man kan have mange Domæner i en kommune 

Domæne 

Solhaven 

Vejle kommune 

Domæne 

Solhaven 2. sal 
Domæne 

Team 4 

Domæne 

Område syd 



     

Man kan have mange Domæner i en kommune 

Domæne 

Solhaven 

Vejle kommune 

Domæne 

Solhaven 2. sal 
Domæne 

Team 4 

Domæne 

Område syd 

Multibackup app 

Med DoseSystem multibackup app, kan man holde øje med et eller mange domæner på en gang.  



Den gode implementering er det der får hjulene til at køre. 
DoseSystem har erfaring med implementering fra 38 kommuner og har et gennemarbejdet uddannelsesforløb.  



 

 

 

 

  1 
Personale skal 

være motiveret 
Se fidusen 

Forstå det er en hjælp 

 

2 
Borger skal kunne 

se fidusen 
 

3 
Tovholder til at 

hjælpe internt og 

borgere.  
Udvælge 

Sidemandsoplæring 

 

Borger  

Personale 

Ledelse 

SUCCES 

Implementering 

Derfor har DoseSystem implementeringsansvarlige,  

som hjælper med implementering i kommunerne. 

Motivation og forandringsledelse er væsentlig.   

- vigtigere end teknologien! 



 

 

 

 

  1 
Personale skal 

være motiveret 
Se fidusen 

Forstå det er en hjælp 

 

2 
Borger skal kunne 

se fidusen 
 

3 
Tovholder til at 

hjælpe internt og 

borgere.  
Udvælge 

Sidemandsoplæring 

 

Borger  

Personale 

Ledelse 

Administration 
 

Økonomisk gevinst 
Frigivelse af resurser 

Bedre service 
Gladere medarbejder 

Færre UTHer 

Medarbejdere 
 

Frigivelse af resurser 
Bedre service 

Mere fokus på de trængende 
Levere tryghed på afstand 

Sikre bedre compliance 
Færre UTHer 

Borgere 
 

Mere selvhjulpen 
Mere værdighed 

Tryghed/ nogen holder øje 
Inddragelse af pårørende 

Bedre compliance 
Færre besøg 

 

Implementering 

- vigtigere end teknologien! 



Hvad med de pårørende? 
DoseSystem giver mulighed for at involvere pårørende og netværk. 



 

 

 

 

  

Muligt at inddrage pårørende 



DoseSystem kan dog ikke alt? 
Vi kan aldrig sikre at pillerne bliver spist og sunket.  

- Men hvem kan det? 



DoseCan er ikke en robot, der kan levere en bestemt dosis, se den blive spist og sunket.  

DoseSystem kan ikke alt! 



Men DoseSystem har succes med det vi kan. 
På blot 2 år er DoseSystem…. 



Videreudviklet i samarbejde med kommunerne  

38  

kommuner 
 

 

5  

lande 
 

Gens.  

besparelse  

27.000 kr. pr. borger 

pr. år. 

jf. BCer. 

KMD 

NEXUS 

integration 
 

+ 1300 

enheder solgt 
 

Securitas 
samarbejde om  

Alarmkald og care 

 

Update i jan 2017 

DoseSystem  

2.0 
 

DoseSystem har følgende resultater… 



 

 

 

 

  

DoseSystem 
 

Støtte til Borgere 
Overblik for personale  
Tryghed for pårørende 

 


