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Rekrytering, metod, målgrupp och antal 

Rekrytering, metod och analys

• Rekrytering av deltagare har skett via kommuners hemsidor 

där MASars uppgifter är offentliga, alla är hanterade i 

enlighet med GDPR regulationen*

• Djupintervjuer valdes som metod för att få en mer detaljerad 

och djupare förståelse för nuvarande attityder. 

• 30-45 minuter långa djupintervjuer 

• Intervjuerna genomfördes av erfaren och duktig moderator

*
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig om att vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig 
trygg med att vi alltid hanterar personuppgifter och svar på ett säkert sätt och att du alltid är anonym gentemot vår uppdragsgivare. 
Läs gärna mer i vår integritetspolicy på www.kantarsifo.se/integritet eller kontakta oss via mailsvar@navigare.se eller 
Kantar Sifos växel 08-507 420 00.
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Målgrupp och antal respondenter:

• 9 kvalitativa intervjuer med MASar

• 5 användare av Evondos

• 4 använder av Evondos

• Samtliga deltagare är anonyma

http://www.kantarsifo.se/integritet
mailto:mailsvar@navigare.se


Positiv attityd till läkemedelsrobotar, även om just “robot”kan ge negativa 

associationer

Alla MASar har en positiv inställning till ”läkemedelsrobotar”

Patienter kan fortsätta att vara oberoende

• Detta är bättre för patienternas självkänsla, att kunna fortsätta 

med sitt normala liv utan avbrott från andra eller att ha människor 

som kommer till deras hem flera gånger per dag. 

• Patienterna behöver inte sitta och inte heller vänta på någon eller 

vara beroende av någon i sin vardag.

Resurseffektivt

• Istället för att spendera tid på att ta sig till olika platser kan 

personalen göra mer på stället de är befinner sig på. 

Bättre läkemedelssäkerhet

• Med en läkemedelsrobot blir det färre läkemedelsavvikelser.

• Patienterna får rätt läkemedel på rätt tid, ingen förväxling av 

morgon och kvällsdoser. Många patienter måste ta sitt läkemedel 

vid en viss tidpunkt, och det är svårt att hålla exakt tid utan en 

robot.

Bättre arbetsmiljö

• Mindre stress för personalen när de inte är så tidsbundna som de 

skulle vara om de delade ut mediciner.

Mindre smittspridning

• Under Corona blev denna fördel uppenbar, färre människor i 

kontakt är bättre i ett smittspridningsperspektiv.

Bättre för miljön

• Att inte behöva resa så mycket nämns också som en vinst för 

miljön.

• Vissa MASar föredrar att använda termen medicingivare eller 

medicinautomat istället, då termen robot ibland har en negativ 

klang.

Vissa MASar föredrar att använda termen 

medicingivare eller medicinautomat istället, då 

termen robot ibland har en negativ klang.

!
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Barriärer för implementering av läkemedelsrobotar

Ett verktyg för egenvård och inte för hemtjänsten

• Många MASar hävdar att detta är ett verktyg för egenvård och inte 

för hemtjänstens patienter.

• Några av de MASar som inte använder läkemedelsrobotar hävdar 

att deras patienter är ”för sjuka” och att de inte passar för denna 

typ av verktyg. 

• En MAS var frustrerad eftersom de var intresserade av olika 

digitala verktyg, men det ligger inte inom deras ansvarsområde att 

bestämma, utan de behöver beslut uppifrån. 

Interna problem gör implementeringen långsam

• En MAS som hade implementerat läkemedelsrobotar hade en 

utmaning att integrera det i nuvarande system: Internt motstånd 

mot att använda digitala verktyg. Vissa anställda är rädda att 

använda teknik eller är ointresserade av att lära sig. Detta gällde 

särskilt äldre personal, yngre var mer öppna för ny teknik.

• Utbildad personal måste alltid vara närvarande: Vid varje skift 

måste minst en personal som är utbildad och har behörighet att 

hantera roboten vara tillgänglig, något man inte tänkte på i början. 

Hitta rätt patientgrupp är en utmaning

• Läkemedelsroboten uppfattas vara ämnad för alerta människor som 

är i början av sitt vårdbehov och bara behöver lite hjälp. Passar 

människor som bara behöver påminnas om att ta medicinen vid rätt 

tidpunkt, inte personer med andra problem.

• För yngre patienter som vill vara mer självständiga från sina föräldrar 

eller yngre psykiskt sjuka patienter. 

• Roboten är inte lämplig för dementa människor, människor som inte 

är mobila eller har problem med att flytta handen till munnen eller 

patienter som är emot att ta droger. 

• Bryta gamla vanor/kultur. Det är lättare att följa gamla rutiner än 

att genomföra förändringar då det krävs energi i början för att göra 

saker annorlunda. Det ä ren utmaning att få personal att tänka sig 

att ha en root som en del av vårdplanen. 

• Stor personalomsättning: Gör det svårt att hitta ett bra system för 

att utbilda ny personal. 

• Att ändra rutiner för patienter: Ofta är de redan vana vid att få 

individuell hjälp av personalen med sina läkemedel och att förändra 

det är en utmaning. En MAS försökte med att erbjuda en timmes 

social aktivitet istället, men utan framgång
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Fördelar med att använda en läkemedelsrobot

”Man ser ju en fördel framförallt en självständighet för 

brukaren. Att de inte…att de kan klara sig lite längre själv 

innan man kanske kommer in i rullarna och… att kanske 

inte behöver ha flera besök om dagen, utan att de kan 

ja…vara självständiga helt enkelt och få bättre självkänsla 

i det. 

(Evondos användare)

Citat
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Ja... det är lite svårare eftersom jag i 

grunden inte tycker det har med oss att 

göra. Men det skulle väl vara, om personer 

behöver ha hjälp med läkemedel, inte klarar det 

själv, och får en robot så behöver de inte bli 

inskrivna i hemsjukvård, då blir det en lättare 

arbetsbörda för oss, vi får färre inskrivna för 

saker som andra kanske kan hjälpa till med. jag 

tänker att vi inte har så många brukare att hålla 

koll på och ha ansvar för. 

(Ej läkemedelsrobotanvändare)



En robot frigör mer tid, tid till mänsklig kontakt

• När det gäller den etiska frågan om att ersätta en 

mänsklig kontakt med en robot, nämndes det knappast. 

• En icke-användare nämnde att detta är en negativ 

utveckling för ensamma äldre, som kommer att bli ännu 

mer ensamma nu när robotar ersätter den enda 

mänskliga interaktionen de hade under dagen.

• Denna kritik möttes av användare med argumentet att 

deras uppdrag var att dela ut mediciner, inte att vara 

sociala. Det är ett annat uppdrag. 

• En robot skulle göra det möjligt för personalen att 

spendera mer kvalitetstid med patienterna.
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Viktiga insikter från undersökningen

Attityderna till "läkemedelsrobotarna" och Evondos är positiva. Digitala verktyg uppfattas som för att 

tillgodose vårdbehoven i framtiden och möjliggör en mer individanpassad vård. Den kritik mot att ta bort 

den sociala interaktionen möts av argumentet att det möjliggör sociala Interaktioner.

Generellt är känslan bland MAS att användning av läkemedelsrobotar måste vara ett förankrat beslut om 

en övergripande nivå. Utan dedikerade projektledare blir det en alltför utmanande implementering.

Läkemedelsrobotar är primärt för personer som precis har börjat med hemsjukvård.

Det verkar också som om läkare i vissa regioner har varit emot användningen av läkemedelsrobotar i 

vissa målgrupper, där MAS anser att det kan passa. 

Vissa MAS är angelägna om att arbeta med Evondos och läkemedelsrobotar, men har inte stöd i sin 

organisation för att få göra det.
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