
• Automatisk narkotikaregnskap 

• Automatiske bestillingsformular

• Automatisk telling

• Redusert svinn

• Redusert tidsforbruk

• Økt sikkerhet

LAGRINGSLØSNING FOR SYKEHJEM

Health Tech har laget en spesialløsning til sykehjem. Legemiddelkabinettet skal ta hånd om
de viktigste oppgavene rundt medikamenthåndtering og samtidig levere løsningen til 
budsjettvennlige priser. 

Sykehjemsløsningen gir blant annet følgende fordeler:
Sikker éndose-lagring av A og B preparater, automatisk narkotikaregnskap på A og B
preparater, sikker lagring av C og F preparater, standardrapporter for bedre kontroll og styrings-
informasjon, automatisk telling av medikamenter og uttak av disse, automatisk generering av
bestillingsformular til apoteket, returløsning med dokumentasjon av pasient og
returmedikament, automatisk lås til kjøleskap, sikker og presis adgangskontroll med mer.

Hvor mange medikamenter kan jeg lagre i løsningen:
• Inntil 73 varenummer på éndose A og B preparater
• Ca 300 varenummer i kabinetter

Hva koster det?
Be om eksakt pristilbud.

På baksiden av arket vil du finne informasjon om Health Tech sine løsninger for
Legemiddelkabinettet fra Health Tech, og hvilke egenskaper og funksjonalitet de innehar.

Ytterlig informasjon kan du få ved å ringe Håvard Husemoen på 97 16 09 85 eller sende en
mail til hh@@health–tech.no. Du kan også besøke våre hjemmesider www.health-tech.no.



Health Tech AS
Health Tech skal gjennom anvendelse av
moderne logistikk-kompetanse
kombinert med spesialtilpasset teknologi,
tilby helsevesenet løsninger som effekt-
iviserer hverdagen, øker kvaliteten og
reduserer kostnadene i
forbindelse med distribusjon av legemidler og
tilbehør.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 31 90 97 60
Email: info@health-tech.no
Hjemmesider: www.health-tech.no

Våre partnere:

Referanser:
Health Techs løsninger brukes i dag
av en rekke sykehus:
•Betanien Hospital i Skien
•Vesterålen Sykehus i Stokmarknes
•Sykehuset Østfold, Fredrikstad 
•Sykehuset Østfold, Moss 
•Bergen Fengsel (mai 2008)
•Modum Bad, Modum
•Namsos Legevakt (mai 2008)
•Sykehuset i Borås, Sverige

Skuffer med låsbare lokk

Hvordan forløper prosjektet
Implementering av Health Tech Sykehjem er et relativt lite prosjekt. Etter at maskinvaren er levert vil personell fra
Health Tech installere og gjennomføre prosjektleveransen i løpet av en tredagersperiode. I løpet av denne 
prosessen vil vi lære opp superbruker på sykehjemmet, slik at denne kan fylle opp medikamenter og være 
kontaktperson og lærer for de andre sykepleierne på sykehjemmet. Health Tech har utarbeidet maler som forenkler
implementering på Sykehjemmet.

Lavere kostnader medikamentforbruk
Med et Legemiddelkabinett kan man ha mindre medikamentlager. Dette fører til høyere utnyttelsesgrad og mindre
”utgått på dato” problematikk. Videre vil man oppleve redusert svinn og optimale bestillinger. 
Erfaringer i det norske helsevesen viser en besparelse på medikamentforbruket med mellom 10% og 20%.

Redusert tidsforbruk
Sykepleieren bruker i dag mye tid på oppgavene som er knyttet til medisinrommet. Rydding, vasking, telling,
dobbeltkontroll, narkotikaregnskap, leting etter medikamenter, hastebestillinger og låning fra andre avdelinger
stjeler mye tid fra verdiskapende arbeid, kompetanseheving eller pasientfokus.
Ved å innføre Legemiddelkabinetter vil en avdeling kunne frigjøre i overkant av 1000 timer pr år, noe som vil
komme godt med til pasienten.

Kvalitet

For pasienten er det viktig å få riktig medisin. Legemiddelkabinettet kvalitetssikrer uttaksprosessen, og bidrar til
mindre feilmedisinering. Videre heves kvaliteten på virksomheten ved at mange manuelle arbeidsoppgaver - og
dermed også feilkilder - automatiseres. Dette sikrer medikamenthåndtering med høyere kvalitet, mindre
feilmedisinering, færre komplikasjoner og færre re - innleggelser. 
Kvaliteten i virksomheten påvirkes også av trivsel hos de ansatte, stressnivå og sikkerheten rundt medikamentene.
Erfaringer fra våre installasjoner viser at Legemiddelkabinettet bidrar sterkt til en høyere kvalitet rundt
medikamenthåndteringen.

Forventet tilbakebetalingstid

Nytte-evaluering av Legemiddelkabinetter viser at anleggene har en tilbakebetalingstid på under to år. Summen
av kostnadsbesparelser og tidsbesparelser er kvantifiserbare verdier for et slikt regnskap.

Kvalitetshevelsen ligger som en bonus på siden og bidrar til økt pasientsikkerhet og jobbtrivsel for ansatte i helse-
vesenet.

Velkommen til en prat om ditt Legemiddelkabinett.

Full kontroll
Legemiddelkabinettet registrerer hva som hentes ut, hvem som henter og til hvilken pasient medikamentet er
ment for. Informasjon tilgjengeliggjøres til den som måtte ha behov. Styringsdata og andre rapporter er tilgjengelige
til enhver tid.

Medisin alltid på lager
Legemiddelkabinett teller automatisk hvilke medikamenter som ligger på lageret. Når medikamenter nærmer seg
et minimumsnivå sender Legemiddelkabinett automatisk en bestilling til apoteket for påfylling.

Effektiv plassutnyttelse.
Healt Tech Sykehjem tar liten plass. Bredden er 255 cm, og dersom du vil benytte kjøleskap tilkommer bredden
på dette. Løsningen bygger kun 72 cm ut fra veggen, og kan også benyttes som en arbeidsbenk.

Sikker lagring.
Legemiddelkabinett har utførelse i industristandard stål, og er laget for harde påkjenninger og lang varighet.

Fleksibilitet og endrede behov
Løsningen kan inneholde både medikamenter og forbruksmateriell. Ved behov kan løsningen utvides til å lagre
flere varer. I tillegg kan sykehjemmet utvide funksjonaliteten ved å implementere nye lisenser i programvaren, ek-
sempelvis automatisk overføring av pasientID og forordningsdata fra journalsystemet. Webportal for å distribuere
varebeholdning til hele sykehjemmet og annet.


