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Lund 1 november 2021 

 
Struer kommun startar upp Medimi®Smart på äldreboende 

 
Som tidigare kommunicerats har Medimi AB ett avtal med Region Mittjylland i Danmark. Struer är en 
av de kommuner som implementerar Medimi®Smart. Kommunen har redan ett antal vårdtagare inom 
hemsjukvård i gång och kommer nu även att starta upp en hel avdelning på ett äldreboende.  
 
Målsättningen är att öka effektiviteten inom verksamheten och självständigheten för vårdtagaren. 
Varje vårdtagare kommer att ha en Medimi®Smart på sitt rum och hantera medicineringen själva. 
Initialt kommer ca 8 enheter att implementeras på avdelningen under 4 kvartalet. Medimis partner 
ATEA sköter logistiken och supporten precis som i TIM-kommunerna. 
 
Jan Söe Dybdal, Centerchef, Fælles Service Center Mittjylland kommenterar: Vi är sedan tidigare i 
gång med Medimi hemma hos vårdtagare och nu skall vi testa på ett äldreboende. Målsättningen är 
att nå fördelar inom kvalitet, effektivitet och ökad självständighet för vårdtagaren. Om detta faller väl 
ut, kan vi tänka oss att rulla ut till fler boende i regionen”  
 
Medmis VD Jan Andersson kommenterar: ”Vår lösning är designad för både hem och särskilt boende. 
Då i stort sett 100 % av våra enheter är placerade hemma hos vårdtagare fram till nu, är det mycket 
intressant att Struer ser fördelarna med vår lösning även inom detta segment. Det blir en viktig pilot 
som vi kommer att följa på nära håll för att se resultatet” 
 
För mer information kontakta 
Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196. 
 
 
Om Medimi  
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv 
läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. 
Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat 
på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund 


