
 

ELEKTRONISK MULTIDOSEDISPENSER 
(EMD) 
En elektronisk multidosedispenser kan være et brukervennlig hjelpemiddel for den som 
har behov for faste medisiner. Formålet er at tjenestemottaker skal få  riktige legemidler 
på riktig tidspunkt og i riktig dose. Helsetilstanden og livskvaliteten til tjenestemottaker 
forbedres når legemidlene tas regelmessig. Samtykkekompetanse skal vurderes. 
 
Målgruppe: 

• Personer som står på medisiner som er egnet for å bruke EMD. Det er ingen 
fastsatte kriterier på type medisin, men det må gjøres en helhetsvurdering av 
tjenestebildet. 

• Personer som mestrer å ta medisiner ved påminnelse 
• Personer som er i stand til å benytte seg av EMD (syn, hørsel, kognitiv funksjon) 
• Personer som er motiverte for å være selvhjulpne med medikamenthåndtering 

Tjenesten kan bidra til at: 

• Tjenestemottaker opplever økt grad av selvstendighet 
• Pårørende får bedre livskvalitet med mindre stress/færre bekymringer 
• Hjemmetjenesten og pårørende kan sende påminnelser/ spørsmål via skjerm på 

EMD 
• Økt kvalitet i tjenesten (redusere avvik) 
• Hjemmesykepleien får redusert antall oppdrag 

Tjenestebeskrivelse: 

Evondos E300 er en elektronisk og automatisk multidosedispenser som kan fylles med 
inntil to ruller med multidoser. Den plasseres i hjemmet og hjemmetjenesten fyller 
medisiner inn på dispenseren hver 14. dag. EMD’en minner tjenestemottakeren om å ta 
hver dose med lyd, lys, tekst og tale eller en kombinasjon av disse. Påminnelsen vises 
også på dispenserens skjerm. Tjenestemottakeren trykker enkelt på den grønne 
knappen, og dispenseren leverer ut en klargjort legemiddelpose som er lett å åpne.  

Dersom tjenestemottakeren ikke tar legemidlene sine etter tre påminnelser, låser 
EMD’en legemiddeldosen i en egen beholder, slik at legemidlene ikke blir tatt på feil 
tidspunkt. Opplysninger om legemidler som er tatt eller ikke tatt, blir sendt automatisk 
til pleieorganisasjonen eller de pårørende. Dispenseren kommuniserer via mobildata 
med fjernpleiesystemet, som overvåker medisineringen og varsler hjemmetjenesten 
ved avvik eller risiko for avvik. 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a. 



Kriterier:  se EQS dokumentid: 2549 

For å søke om utprøving av dispenser, se prosedyre i EQS dokumentid: 2838 
 
 
Leverandør: https://evondos.no/ 
 

•  Filmsnutt "Ellinor"  
•  Filmsnutt-brukerhistorie EMD 
•  Filmsnutt brukerhistorie EMD 2 

 
 

https://evondos.no/
https://vimeopro.com/drmk/hso/video/240819898
https://vimeo.com/showcase/5536035/video/289071128
https://www.youtube.com/watch?v=k301o8RmeuY

