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Läkemedel som inte administrerades vid rätt 
tidpunkt eller ibland inte alls, stress och 
otrygghet hos personalen som upplevde att 
de inte alltid hade tid att följa säkerhetsruti-
nerna. Det var några av de viktigaste fakto-
rerna som gjorde att Koppangtunets särskil-
da boende i Norge valde att satsa på Evondos 
tjänst och läkemedelsrobotar, med den nya 
funktionen för assisterad läkemedelsadmi-
nistration. Och satsningen blev en succé. 

Koppangtunet insåg att de behövde hjälp med admi-
nistrationen av läkemedel. De viktigaste frågorna de 
ville ta itu med var läkemedel som inte gavs vid rätt 
tidpunkt eller rent av glömdes bort, och att mediciner 
ibland saknades , även om de förvarades i låsta 
medicinskåp. 

Personalen på boendet märkte att de 
var särskilt utsatta under vissa 
hektiska timmar på dygnet – på 
morgonen och efter middagen. 

Personalen på boendet märkte att de var särskilt 
utsatta under vissa hektiska timmar på dygnet – på 

morgonen och efter middagen. Vid dessa tider har 
vårdtagarna olika behov och önskemål – en del vill ta 
en tupplur, en del behöver använda vilorummen, vissa 
vill ha lite frisk luft – något som innebär hög arbetsbe-
lastning för vårdpersonalen. Det höga tempot gjorde 
det även svårt för personalen att se till att alla fick 
sina läkemedel i rätt tid.

Avvikelserna fick flera negativa bieffekter. Stressen 
över att inte kunna utföra en viktig uppgift enligt 
rutinerna påverkade personalen negativt samt att 
ledningen fick lägga tid på att granska fel och skriva 
rapporter, vilket var tidskrävande för alla parter. Och 
viktigast av allt; vårdtagarens medicinska trygghet 
påverkades negativt. 

Möte med Evondos
Beslutet att testa robotar, varav några i assisterat 
läge, fattades efter ett möte med Evondos. 
Assisterad läkemedelsadministration innebär att 
Evondosroboten E300 används av personalen för att 
ta ut aktuell läkemedelsdos och administrera den på 
plats. Denna funktion innebär att vårdpersonalen kan 
ge ytterligare stöd till vårdtagaren och säkerställer 
att läkemedel tas av rätt person och på rätt tid. 



Kommunen Eidskog har använt Evondos på hemtjän-
stavdelningar sedan 2016, men inte tidigare på vård-
hem och inte robotar i assisterat läge. Dock hade 
ingen av personalen på Koppangtunet tidigare arbe-
tat med Evondos tjänst. De följde Evondos implemen-
teringsprocess, för att motivera och få alla att enga-
gera sig, utbildas och hjälp med, utplacering .

Naturligtvis är det utmanande att ordna så att alla ska 
kunna utbilda sig samtidigt, men de klarar av det och 
kan kontinuerligt distribuera ut fler robotar. Evondos 
projektledare är med under hela implementerings-
processen, för att stötta i träning och processtyrning.

 Vissa av robotarna implementerades i assisterat 
läge, men har nu gått över till att vara i självständigt 
läge. Det  visade sig att flera vårdtagare började 
kunna hantera sina läkemedel med Evondos i själv-
ständigt läge. Detta visar på hur lätt det var för vård-
tagarna att lära känna roboten och hur den fungerar. 
De som behöver mer hjälp använder roboten med 
assisterad dispensering aktiverad. För vissa av vård-
tagare är inställningen ”Skicka avisering om läkeme-
del som inte tagits ännu” aktiverad. På så sätt får 
personalen en automatisk påminnelse för att säker-
ställa att det inte blir en avvikelse.

Sjuksköterskorna är nöjda - tjänsten 
lindrar den stress och oro de burit på 
och gör att de känner att de gör ett 
bra jobb. 

Resultaten motsvarar 
förväntningarna
Även om Koppangtunet precis har börjat, anser de att 
implementeringen av tjänsten är en succé. De upple-
ver att de har bättre koll på läkemedelsadministratio-
nen och att vårdtagarna får sina mediciner i rätt dos 
och på rätt tid. Detta gör att klienterna mår bättre, är 
lugnare och har en bättre livskvalitet. 

Sjuksköterskorna är nöjda – tjänsten lindrar den 
stress och oro de burit på och gör att de känner att de 

gör ett bra jobb. Koppangtunets boende hoppas på att 
kunna implementera Evondos robotar till samtliga 
boende på Koppangtunet.

Koppangtunets särskilda boende
Koppangtunets särskilda boende har 22 lägenheter. 
Hälso- och sjukvårdspersonal är närvarande 24 tim-
mar om dygnet, sjukvård tillhandahålls. Boendet har 
allt ifrån ganska självständiga boende till multi-sjuka 
äldre, personer med funktionshinder samt olika nivåer 
av nedsatt kognitiv förmåga. På boendet erbjuds även 
palliativ vård där det är aktuellt.

För närvarande finns 12 robotar i bruk, (6 i självstän-
digt läge och 6 i assisterat dispenseringsläge). Planen 
framåt är att implementera Evondos läkemedelsro-
botar i samtliga lägenheter och till alla boende.

Från Koppangtunets  webbplats
"Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och 
patientsäkerhet, och fokuserar på brukarmedverkan 
för att ta hand om individuella behov och önskemål. Vi 
värdesätter trygghet, tillit och öppenhet, både mot de 
boende och deras anhöriga. Vi lägger stor vikt vid 
samverkan med de boende och deras anhöriga och 
uppskattar feedback och input. 

På Koppangtunet fokuserar vi också på att de boende 
ska klara de dagliga sysslorna själva. För att hjälpa 
och uppmuntra invånarna har Eidskogs kommun 
arbetsterapeuter som bistår med  bedömning av 
hjälpmedel för att underlätta vardagen för invånarna."

Koppangtunets boende hoppas på att 
kunna implementera Evondos robotar 
till samtliga vårdtagare.
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