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Julgåva
I år har vi på Evondos beslutat oss att rikta pengar som traditionellt har använts på
julhälsningar och klappar till en juldonation.
Årets juldonation går till Sveriges Stadsmissioner. Organisationen valdes på grund av
deras utmärka arbete för människor i utsatthet. Vi vill rikta donationen till ensamma
och utsatta äldre människor som behöver stöd, t.ex. i form av någon att prata med,
eller ett mål mat.
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Alla förtjänar trygghet
Jultiden är här och många av oss kurar ihop oss i våra varma vrår om kvällarna, kanske
med pepparkakor och julmusik. Den trygghetskänslan, som alla har rätt till, hotas
ibland av osäkerheter i vår vardag.
På Evondos vill vi bidra till att göra vårdtagare, anhöriga och personal trygga när det
gäller läkemedelshanteringen. Säkerheten är A och O. En viktig funktion i våra
läkemedelsrobotar är exempelvis den lilla lådan där ej tagna medicinerna förvaras. Det
faktum att den är separat och låst skiljer oss från andra doseringsverktyg och
apparater. Med våra medicingivare kan endast de som har det uttalade ansvaret för
medicineringen fylla på eller ta bort läkemedel. Så ska det vara.
En annan funktion som bidrar till säkerheten är den lilla kameran inne i
läkemedelsroboten. Skulle det bli tekniska problem, kan vår proaktiva driftövervakning
på distans se vad som är felet och få det åtgärdat, dygnet runt, året runt. Det minskar
behovet för vårdpersonalen att rycka ut för att lösa tekniska problem i onödan. De kan
i stället ta hand om vårdtagarna som behöver dem bäst.
Vi hoppas att ni känner er trygga med våra tjänster, så att ni och alla era vårdtagare kan
njuta av årstiden och allt fint den för mer sig.

Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartner en God Jul och ett Gott Nytt År!
Clarence Jacobson

Personalens engagemang
är avgörande
Köpings kommun har just gått från tio
läkemedelsrobotar till tjugo. En smidig
implementering kräver bra utbildning
och engagemang. Den varan finns det
gott om här, enligt Nina Clefberg,
arbetsterapeut och projektledare.
– Personalen är uppmärksamma och
hör av sig då de ser ett behov i
samband med hembesök. Det är roligt!

Läs intervjun här

2/3

Webinar att se i efterhand
Två spännande webinar har sänts sen senaste nyhetsbrevet. Lär dig mer om hur
Evondos fungerar inom LSS och socialpsykiatri eller lyssna till författaren av rapporten
"Värdet av läkemedelsrobotar", prof. Peter Lindgren, VD på IHE.

Här hittar du webinaren

Supporten finns öppen för dig!
Julen är inget undantag för oss.
Supporten håller öppet alla dagar kl. 0820 på telefon. Vår E-learning plattform
har öppet dygnet runt, där kan du
passa på att repetera dina färdigheter
och få hjälp i lugn och ro.
Om ni har vikarier över jul- och
nyårshelgen så säkerställ att dessa har
fått inloggningsuppgifter och ev taggar.

Du når oss via telefon och mail:
070 249 01 54
support@evondos.se

Support
Vårdpersonal kan ringa vår support alla dagar 08:00-20:00

Kungsängsvägen 25
SE-75323 Uppsala

070 249 01 54
Du kan också skicka e-post till oss:

support@evondos.se

Telefon: 018-50 04 25
E-post: info@evondos.se

Integritetspolicy

För att avsluta prenumerationen, klicka här
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