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De första patienterna i Norge startar upp med 

Medimi®Smart 
 
Som tidigare kommunicerats har Medimis samarbetspartner i Norge, Hepro A/S, ett avtal med 
Hitra kommun för leverans av Medimi®Smart. Implementation av lösningen, som har varit 
försenad relaterat till påverkan av pandemin i Norge, har nu påbörjats och de första patienterna 
har nu fått sina maskiner levererade. 
 
Hitra kommun är sedan tidigare en kund till Hepro. Totalt är målsättningen att implementera upp till 30 
enheter sammanlagt i kommunen under 2022. Projektet är uppdelat i två faser: 
 

• Fas 1: Definition av projekt, arbetsprocesser och träning. Implementation av de första 
enheterna första kvartalet 2022 

• Fas 2: Fullskalig implementering kvartal tre 2022 
 
Utvärdering av lösningen och implementeringen kommer att ske tillsammans med kommunen inför 
uppstart av fas två. Kommunen har ca 5000 invånare och använder i dag en blandning av dosetter 
och dospåsar i sin medicinhantering. 
 
Harald Hatle, kommunalchef i Hitra kommun kommenterar: ”Vi måste tänka annorlunda. Vi måste 
använda teknologi som säkerställer god service för alla och möjliggöra att fler kan kvar hemma.” 
 
Signe Lian, Sjuksköterska i Hitra kommun kommenterar vidare: Jag ser många fördelar med lösningen 
som gör att vårdtagaren kan bo hemma längre”…  ”Jag upplever Medimi®Smart som väldigt 
användarvänlig vilket gör att vi anställda kan utnyttja våra resurser på ett bättre sätt” 

 

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 


