
 

Frågor från webinar 

Evondos inom LSS och Socialpsykiatri 
 

• Har Falköping använt Evondos inom socialpsykiatrin? 

• Hur hanterar ni vid behovs mediciner? 

• Hur hanterar ni den hela förpackningen? Skriver ni (ordinatören) en egenvårdsplan på detta 
läkemedel? 

• Hammarö, vem är teknikern? Anställd av kommunen? 

 

• "Reseläge" för att exempelvis få tilldelning vid arbete. Det är väl ofta inplanerat. Men hur kan 
man göra då det inte är inplanerat så som ett arbete.  
-Svar från Mattias Kjellkvist, Eskilstuna. Det går att ställa in återkommande resa som rullar på. 
Har man en daglig verksamhet/arbete tre dagar i veckan så kan man dessa dagar ställa in ett 
återkommande reseläge där brukaren kan få med sig läkemedel som behövs för dagen. 

 

• Boendestöd har sett stor vikt av det personliga mötet för att stämma av dagsform/mående, som 
skett naturligt i samband med t.ex morgonmedicin, i stället för en avtalad tid eller insats. Har 
någon upplevt att detta har förlorats i samband med Evondos?  
-Svar från Mattias Kjellkvist, Eskilstuna. Det är behovet som styr och ser man att behovet av att 
daglig tillsyn fortfarande behövs så ska det självfallet tillgodoses. Antingen via telefonsamtal eller 
ett besök som kanske ligger något senare då man kanske har fullt upp vid de tider där medicin 
ska ges. 

 

• Hur många av er kommuner har Evondos hos kund i Servicebostad och Gruppbostad? Hur 
fungerar det? Ser ni skillnad mot ordinärt boende?  

• Har någon kommun samarbete med Psykiatrin på så sätt att läkare/ssk på psykiatrimott kan 
kontakta ex boendestöd, servicebostad för att påtala att behov finns hos gemensam 
kund/brukare?  
 

• Hur "säker" är automaten? Missbrukare och deras umgänge kan vara intresserade av att få 
ut medicinen ur automaten vid andra tider än den som är programmerad…  
- Svar från Mattisa Kjellkvist, Eskilstuna. Roboten larmar om någon obehörig skulle försöka ta 
sig in i den. Skulle vilja säga att det är nästintill omöjligt att ta sig in i roboten utan att ha 
inloggning eller säkerhetsnyckeln som finns att tillgå. 
 

 

• Har någon erfarenhet av läkemedel som ej kan ligga i apodos och brukaren ej kan administrera 
läkemedlet på egen hand? Blir det fysiskt besök då också?  
- Svar från Mattias Kjellkvist, Eskilstuna. Ja då blir det ett fysiskt besök också. Men bara att få vara 
självständig I visa delar av sina läkemedel kan höja känslan av att vara självständig. 



 

• Finns det möjlighet att lämna ut dygnsdos? Vi har idag brukare som får ett fysiskt besök där 
exempelvis 3doser lämnats ut.  
-Svar från Mattias Kjellkvist, Eskilstuna. Vi har i Eskilstuna kommun brukare som tar ut sina 
mediciner för hela dagen precis som de har fått innan Evondos.  
 

• Men de på gruppbostad är ofta sjukare, behöver mer stöd och har ibland även demens, hur gör 
man då?  

• Hur gör ni andra kommuner? Har ni också tekniker? 

• Jag tyckte det lät lite hårt att ingen ska ha dosett. Jag har patienten som skulle kunna vara 
aktuella men de vill inte byta ut till annat preparat så det är därför inte möjligt med robot nu. Har 
ni på hammarö tagit bort alla dosetter utan protester?   
 

• Hur försvarar man som kommun att man tar betalt för att fylla på dosrullarna till dom som inte 
har hemtjänst?  
-Svar från Mattias Kjellkvist, Eskilstuna. Det är ett SoL beslut på egenvård i vår kommun och där 
blir det så antingen betala per besök om dagen eller för att komma och fylla på en gång varannan 
vecka. 

 


