
Evondos läkmedelsrobotar
inom LSS och Socialpsykiatri

Webinar
Onsdagen 24 november 2021
Kl.13.00-14.30



Program 13:00 – 14:30

• Välkommen och inledning – Kerstin och Staffan, Evondos

• Falköpings kommun – Enhetschef och Utveklare Pia Ragnar Frisk

• Hammarö kommun – Sjuksköterska Goran Katanic

• Munkfors kommun – Sjuksköterska Anna Torbrand och MAS Malin Holm

• Karlstad kommun – Biträdande VC Marianne Kirk och undersköterska 

Elisabeth Ring

• Eskilstuna kommun – Sjuksköterska Mette Larsen och Utredare Mattias 

Kjellkvist

• Frågor till panelen och gemensam diskussion

Välkomna till dagens webinar!



Syfte och mål med webinaret

Ökat intresse och frågor från många kommuner om Evondos inom
LSS och Socialpsykiatri

Ömsesidigt kunskapsutbyte – er och oss emellan

Positiv energi i det fortsatta arbetet med Evondos



• Grundat 2008 i Finland

• Marknadsledande i Norden gällande läkemedelsrobotar i kommunal 

omsorg

• >240 kommuner runt om i Norden använder Evondos, varav 75 i Sverige

• Över 7000 Evondos levererade till kommuner i Norden, varav 1400 i 

Sverige

• >12M dospåsar utdelade sedan 2016

• Över 99% följsamhet

• Används inom hemsjukvård och i allt fler kommuner även inom LSS och 

socialpsykiatri

Om Evondos



Svensk kundsupport alla dagar, året om 08:00 – 20:00

Evondos växer snabbt i Sverige 

Evondos AB upplever en snabb tillväxt och har adderat 10 nya medarbetare
centralt samt regionalt närmare våra kunder i år. Vi är idag ett team på 16.



Evondos läkemedelsrobot, vem passar det för? 

• En person med minnesproblem som med 

roboten klarar själv att ta sina läkemedel

• En person som är positivt inställd till att ta 

sina mediciner

• Har dosförpackat läkemedel

• Tillräckliga kognitiva och fysiska förmågor (ansvarig SSK 

bedömer)

• För vårdtagare inom kommunal hemsjukvård och 

LSS/socialpsykiatri



Evondos tjänst är för professionell användning 

endast

Kommunen betalar hyra för tjänsten och ansvarar 

för utsättning, drift och hantering av robotarna

Kommunen ansvarar för vem som erbjuds en robot

Evondos utbildar, projektleder och stöttar i alla 

detaljer i samarbete med kommunen

Kommunen bekostar och ansvarar för hanteringen av Evondos



Läkemedelsrobot
i ordinärt boende

Dosmedicin

Omsorgstagare

Distansvårdsmonitorering
för vårdpersonalen

Utbildning
Projektledning
Support
24/7 Driftsövervakning

Ett nytt sätt att arbeta – att våga lita på tekniken



”De vårdtagare som har använt Evondos har uttryckt den stora 
fördelen med att kunna räkna med att läkemedlet finns tillgängligt på 
fasta tider. Det är flexibelt och de behöver inte vänta på 
omsorgspersonal.”

* Juni 20 – Okt 20, 13 personer deltog i undersökningen

Pilottest i Köpenhamn 2020



Källa: Värdet av läkemedelsrobotar - enkätstudie med fyra kommuner - IHE

Vetenskaplig enkätstudie från IHE med fyra kommuner som 
använder Evondos – alla fyra vinner arbetstid tack 
vare tjänsten

Analysen visar att den totala frigjorda tiden kan uppgå till 

mellan 354 timmar (5%) till 1416 (20%) per månad när

individerna använder Evondos läkemedelsrobot. 

Detta motsvarar en total kostnadsbesparing på mellan 22 

000 och 98 000 kr I månaden (månadshyra av 

läkemedelsroboten borträknad). 

Potential till att frigöra miljontals vårdtimmar

https://ihe.se/publicering/vardet-av-lakemedelsrobotar/


SKRs kompetenscenter för välfärdsteknik har listat läkemedelsautomater som en av 
fyra omsorgstjänster som man tycker fler kommuner borde satsa på eftersom: 

”de används av många kommuner, det finns tydliga
nyttor och de är väl beprövade i flera kommuner
med gott resultat.”   

Stöd och vägledning välfärdsteknik

6/10 av SKR utsedda modellkommuner för välfärdsteknik använder Evondos; 

Karlstad, Eskilstuna, Kalmar, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå

SKR rekommenderar läkemedelsautomater



Patientsäkerhet

Trygghet för patient 
och anhöriga

Tidskritiska besök –
jämnare resursfördelning

Frigöra mer tid – när

arbetsbelastningen är som störst

Läkemedelsavvikelser
Självständighet för

patienten

Miljö – minska
bilkörning & CO2



Klicka här för att ändra format
Falköpings kommuns pågående resa

med att införa Evondos

Pia Ragnar Frisk



Presentation

Enhetschef och verksamhetsutvecklare HSL 
Pia Frisk Ragnar

Kontaktuppgifter

pia.ragnar@falkoping.se

mailto:pia.ragnar@falkoping.se


Om Falköpings kommun

• Falköpings kommun ligger i 
Västergötland.

• Centralorten är Falköping som är 
belägen på Falbygden mellan 
platåbergen Mösseberg och Ålleberg.

• Kommunen har cirka 33 000 invånare.



Visionen för god eHälsa

• Rätt vårdpersonal kan – med ett enkelt handgrepp få

• Rätt information om

• Rätt vårdtagare vid

• Rätt tillfälle i

• Rätt mängd, presenterad på

• Rätt sätt och anpassad till

• Rätt situation

För att stödja det goda vårdmötet och samverkan mellan aktörer.

Där registreringen av informationen bara görs en gång med en 
liten ansträngning och tidsåtgång.



Hälso- och sjukvårdslagen

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår att 
hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den 
uppfyller kraven på god vård. Vården ska 
bygga på respekt för patientens/brukarens 
självbestämmande och integritet, vården ska 
vara lättillgänglig och kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras.



Hur startade projektet?

• Ledningsgruppen beslutade i december 
2017 att köpa in 5 st läkemedelsrobotar och 
testa inom hemtjänsten.

• I början hade hemtjänsten hand om 
projektet, men det var svårt att få fart på 
införandet.

• Projektet flyttades över till HSL-
organisationen 2019.



Områden som har 
läkemedelsrobotar

• I början var det fokus på patienter inom 
hemtjänsten.

• När projektet flyttades över till HSL-
organisationen utvidgades målgruppen till 
brukare inom LSS och socialpsykiatri. Det 
har gjort att vi har kunnat nå en yngre 
målgrupp.



Vad är patienternas 
upplevelse?

Ökad trygghet 

och större 

självständighet

Några var tveksamma i 

början, eftersom det 

innebar nya rutiner. Men 

när de vågade prova blev 

de jättenöjda.

Relationen mellan personal 

och patienter har blivit 

bättre. Mindre tjat om att ta 

mediciner.

Patienterna känner 

förtroende för sina 

medicinrobotar. 

Några har till och 

med namngett sina 

robotar.



Vad är personalens 
upplevelse?

Kan lägga tid på 

annat 

Patienterna känner ökad 

frihet – ger en känsla av att 

kunna klara sig själv

God support vid strul 



Framgångsfaktorer

• Flytta ansvaret till HSL verksamheten nära samarbete med 
MAS 

• Hjälp till att identifiera patienter

• Patientdelaktighet inte avgränsning 

• Säkerhet ökad integritet 

• Självständighet förbättrad självkänsla

• Relationsbyggande – Tillit 

• Var en inspiratör

• Var inte rädd för att prova

• Säker administrering 

• Vikten av att undvika ”tjat” vid varje medicintillfälle 

• Avvikelserna minskar 

• Frigöra mer tid till omsorgsarbetet 



Störande eller Stödjande?

• En i förväg utformad kedja av aktiviteter som 
skapar värde för våra patienter. Användbarheten 
garanterar en hög patientsäkerhet gällande 
läkemedel, minskar risken för fel i 
läkemedelskedjan, samt stödjer arbetet med 
personcentrerad vård och omsorg och optimal 
resursanvändning.

• Driftsäkerheten är hög - viktigt att användarna kan 
lita på att det fungerar. 

• Vi måste tillsammans hitta och vara nyfikna på 
tekniken som är här för att hjälpa oss här och nu, 
men också inför omställningsarbete i hälso- och 
sjukvården. 



Vad vill vi uppnå?

• Vi är en lärande organisation som 
vågar anta utmaningen.

• Förändring som blir förbättring.

• Huvudprincip är säkerhet och att 
eliminera risken för felaktigheter, 
samt använda personella resurser 
där det behövs ex. direkt i 
omvårdnaden jämna ut 
arbetsbelastningen på vanliga tider 
för läkemedel.

Patienten 
i fokus

Ledningens 
engagemang

Förbättra 
ständigt

Göra alla 
delaktiga 

APT

Arbeta 
med 

processen

Basera 
beslut 

på fakta

Skapa en 
helhetsbild



Statistik

Statistik från 

Evondos

Statistik från kommunens 
verksamhetssystem



Mål för framtiden

• Delegerbar personal.

• Idag har Falköpings kommun    
15 läkemedelsrobotar igång.

• Målet är att öka till 20 robotar 
under 2022.



Film

Video från Falköping

https://vimeo.com/646817737/7ee7290dd4


Läkemedelsrobot inom Funktionsstöd

Hammarö kommun
Goran Katanic Ssk

2021-11-24



• Politiskt beslut: Förstahandsalternativ vid behov av hjälp med endast 
läkemedel (där detta är möjligt)

• Självständighet/frihet för patienten! 💪

• Patientsäkerhet 🔐

• Fokus på annat än läkemedelstilldelning vid besök ☕

Läkemedelsrobot inom Funktionsstöd

2021-11-24 Goran Katanic



2021-11-24 Goran Katanic

Läkemedelsrobot inom Funktionsstöd

Patientkännedom

T.ex. sjuksköterska/baspersonal/tekniker, efter kontakt 

med läkare – hjälp med tilldelning

Presentation

I samband med SIP, samtal/besök hos patient. 

Genomgång broschyr, demo av tekniker

Uppföljning

Kontakt med patient inom 1 v. samt återrapportering från 

baspersonal och ev. larm.



Evondos i Munkfors
Anna Torbrand SSK Socialpsykiatri

 4 st Evondos finns inom socialpsykiatrin

 1 st Evondos inom LSS, snart 2 st

 2 st inom hemtjänst

 Totalt 9 st aktiva

 1 st vilande

 2 st nya beställda



Hur går det till hos oss?

 Ordna alltid Apodos

 Fråga: fungerar det med rätt dos på rätt tid? Behov av hjälp?

 Svårigheter: glömmer, svårt att vakna i tid på morgonen, är 
det så viktigt? 

 Fundera: vilka läkemedel finns ordinerade? Stabila 
ordinationer? Är patienten suicidal? 



Information till patienten

 Muntligt, skriftligt samt youtube

 Visa upp en Evondos

 Så ett frö

 Vänta in

 Återkom



Fördelar
 Självständighet

 Bra vid ordinationer av narkotikaklassade läkemedel

 Fasta tider

 Större följsamhet hos patienten

 Inga avvikelser utifrån personal

 Kontakt med personal vid larm, ger trygghet på flera plan

 Väckarklocka

 Ekonomisk



Viktigt

 Uppföljning

 Hinder?

 Fördelar?

 Vardagen?

 Tiden kan läggas till andra möten



Resultat för Oktober

 625 doser 

 99% följsamhet

 6 st uteblivna doser

 9 st aktiva Evondos



Patienternas upplevelse
 -” Nu behöver jag inte sitta och vänta på hemtjänsten, innan jag kan gå hemifrån. De 

kom olika tider hela tiden.”

 -” Förut kom det olika människor varje dag.”

 -” Först tänkte jag, det kommer aldrig att gå med den där apparaten. Jag vill inte. Nu är 
det den jättebra. Det var första kvällen som var jobbig.”

 -” Ok, jag tar väl och provar, fast den bara finns i vitt. Jag hade helst velat ha en 
mörklila.”

 -”Det är min väckarklocka på morgonen och den påminner mig om jag ligger och vilar 
mitt på dagen.”



LSS Funktionsstöd - Evondos

http://www.karlstad.se/


Upplägg

• Start början 2021

• Ca 350 LSS-kunder i Karlstad kommun, 

varav ca 80 har kommunal hälso- och 

sjukvård

• Utsedd en ansvarig på LSS-området som 

jobbar ihop med SSK 

• Information på arbetsplatsträffar 

• Lämnat informationsmaterial till kunder

• Personal återkopplar aktuella kunder

• SSK gör bedömning

• Kund ger samtycke 

– Läggs in i distansvårdsystemet

– Dospåfyllarutbildning till personal

– Larmkedja skapas

http://www.karlstad.se/


Utmaningar

• SSK som är systemadministratör har 

slutat - ingen ny utsedd

• 5 Ssk arbetar mot LSS

• Personal ser hinder i början istället för att 

se vinster över tid

• Egenvården

• Kostnader

• Självständig  - personlig kontakt

• Teknikrädsla

http://www.karlstad.se/


Evondos

Idag har vi 1 läkemedelsrobot ute i 

verksamheten samt 2 på väg ut

Målsättningen är att vi redan fram till 

sommaren 2022 ska öka antalet robotar 

med 20 st

http://www.karlstad.se/




Från personalstöd till 
eget ansvar
Medicingivare i Eskilstuna kommun

Mette Larsen och Mattias Kjellkvist



Eskilstuna i korthet

Kommun med 
100,000 invånare

Vård och 
omsorgsförvaltning 

med ca 3000 
medarbetare

Område
funktionshinder

ca 800 brukare

Område äldre
ca 4300 brukare



Behov

• Det vanliga… demografisk utmaning!

• Tydlig strategi med uttalade mål att arbeta för ökad självstädighet och 
arbeta proaktivt.



Från projekt till drift

• Projektstart: 2020

• Projekttid: 1 år

• Arbetsgrupp med biståndshandläggare, sjuksköterskor och 
medarbetarrepresentanter från verksamheten.

• Funk fanns inte med i planeringen från början.



Resultat och reflektion

• Trots Pandemi, fick vi ut ca 30 medicingivare (majoritet äldre). Woho!

• Minskade antal avvikelser med över 95%. 

• Nöjda brukare!

• Tydlig koppling mellan påkopplade resurser och utväxling av antal maskiner.

• Projektslut innebar inte automatisk implementering

• Otydlig organisering efter projekt.



Servicegrupp
Ställer och och fyller 

på

Utsedd 

resurs
Sprider kunskap, 

stödjer vid införande

Sjuksköterskor
Beslut efter checklista

Personal
Hittar kandidater

Larmgrupp
Hanterar larm 

jourtid



Process inom verkamhet

Ssk beslutar
Servicegrupp 
ställer ut och 

fyller på

Ssk följer 
upp



Brukare utan tidigare beslutad insats

Läkare skriver 
egenvårdsintyg

Biståndshandläggare 
beslutar om egenvård.

Servicegrupp utför; 
ställer ut och fyller på

Service genomför 
lättare uppföljning vid 

påfyllning



Nuläge medicingivare

• 56 enheter i hela 
förvaltningen

• 14 enheter inom funk

Socialpsykiatri 5

Pers.ass 1

Lss 8



Framtidsläge medicingivare

• Stor potential inom 
funktionshinderområdet 
inom alla områden.

• Öka självständighet

• Möjliggör rätt resurser 
på rätt plats



Framgångsfaktorer

• Utsedd resurs

• Ambassadörer

• Stort behov

• Förstärkande data



Utmaningar

• Ssk, upplevt ansvar och 
organisering. Få admins.

• Nyttorealisering 

• Engagemang

• Etablera i ett tidigare skede



Tack för oss!

Mette.larsen@eskilstuna.se & Mattias.kjellkvist@eskilstuna.se



Q&A till panelen samt avslutning

Webinaret spelas in och sänds till er i efterhand, sprid 

gärna till kolleger!

Föregående och kommande webinar finner ni även på 

www.evondos.se under nyheter-kalender

Stort tack till alla er som presenterade och tack till er som 

var med och lyssnade!

Hälsningar 

Karolina, Kerstin och Staffan

Staffan.hakansson@evondos.com
Kerstin.ekblom@evondos.com

http://www.evondos.se/
mailto:Staffan.hakansson@evondos.com
mailto:Kerstin.ekblom@evondos.com

