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DEL 2: Kartlegging av behov for elektronisk medisindispenser                              

Dette kartleggingsskjemaet brukes for å vurdere om en mottaker vil kunne ha nytte av elektronisk 

medisindispenser. Skjemaet fylles ut i samtale med bruker og eventuelt pårørende.  

Brukernummer/initialer:   

Kartlagt av ansatt:   

Pårørende til stede:  

Dato for kartlegging:   

 

Sjekkliste over helse-, livs og bosituasjon  Ja Nei Kommentar 

Bruker multidose    

Vil ha behov for å ta med seg dispenser utenfor hjemmet på 

kortere turer (hytta etc) 
   

Nedsatt syn/blind    

Nedsatt hørsel/døv    

Kognitiv funksjon (kan bruker respondere på varsel 

o.l) 

   

Problemer med finmotorikk i fingre/hender    

Det er mobildekning i hjemmet    

 

Kartlegging av medisinering  Ja Nei Kommentar 

På hvilke tidspunkt i løpet av døgnet tar du 

medisiner i dag?  

Eventuelt andre tidspunkter (for eksempel x 

1 per uke) 

 

Klokkeslett:  

 

 

   

 

Beskriv eventuelt andre tidspunkter: 

 

 

 

 

 
Ta en sjekk om det tidspunktet når medisin skal 

tas stemmer med legens ordinasjon. Dersom 

behov for endringer ta kontakt med 

apotek/fastlege 

Eventuell kommentar:  

 

 

Er det mye/store medisiner?     



Sist revidert: 20.06.2019 

Eventuell medisin/annet: (Er noe aktuelt å 

inkludere i multidose?) 

   

Andre faste medisiner, eks. øyedråper, 

smerteplaster. Trenger bruker påminning om 

å ta dette?  

   

Hvor lang tid før og etter oppsatt tid er det 

ønskelig at medisinen er tilgjengelig 

(eksempelvis hvis bruker skal på dagsenter) 

   

    

 

Mottakere av varsel  Ja Nei Kommentar 

Hjemmetjenesten     

Bruker 

(eks. ønsker påminnelse på SMS ved 

medisineringstidspunkt, f.eks hvis 

tjenestemottaker er mye på farten utenfor 

hjemmet) 

   

Pårørende  

(Eventuelt hvilke dager / tidsrom) 

   

Andre:    

 

Anbefaling  Kommentar 

Er det aktuelt at bruker skal 

benytte en elektronisk 

medisindispenser?  

Hvilken medisindispenser er 

aktuell?  
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Tjenestedetaljering  

Informasjonen som legges inn her vil være underlag for å sette innstillinger i det web-baserte 

administrasjonsverktøyet for valgt dispensertype  

SMS-varsler 

Hvilke SMS-varsler er 

aktuelle og hvem skal motta 

dem? 

SMS: Medisin ikke tatt             Ja  

SMS: Lavt batteri                      Ja 

SMS: Få medisindoser igjen     Ja  

Mottakere av SMS-varsler 

 

Før opp så mange 

telefonnumre som er 

aktuelle. I adm-verktøyet 

settes tidspunktene for 

``dag`` og ``kveld`` i h.t 

arbeidstiden på ditt 

tjenestested eller pårørende. 

Dag Tlf.nr og navn 

 

Kveld Tlf.nr og navn 

 

Natt Tlf.nr og navn 

 

Helg Tlf.nr og navn 

 

 

Opplæringsbehov; 

Hvem har behov for 

opplæring? 

 JA  NEI 

  Bruker  Pårørende  Andre 

Fylling av dispensere 

Hvor ofte skal dispenser 

fylles og av hvem? 

 

Ansvar for fylling: ……………………………………….... 

Tidspunkt: ……………………………………………………… 

Kommentar:  

 

Instruks i displayet 

Programmering; hva ønsker 

bruker at varselet skal si? 

Kommentar: 

Åpne perioder 

Vil du trenge mye tid fra 

tidspunkt for medisin til du 

faktisk får tatt medisinen? 

Åpen periode FØR medisineringstidspunkt/alarm (i minutter): 

Hverdag: …………..               Helg: ……………. 

Åpen periode ETTER medisineringstidspunkt/alarm (i minutter: 

Hverdag: ………….                Helg: …………………. 
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SPØRRESKJEMA FØR OPPSTART AV ELEKTRONISK MEDISINDISPENSER 
(FYLLES UT FØR OPPSTART – sammen med bruker ) 

Har du hjelp fra hjemmetjenesten/annen enhet med å administrere dine medisiner? (sett kryss) 

JA NEI (Eventuelt kommentar) 

   

 

Jeg tar mine medisiner til det tidspunktet som er avtalt med min fastlege. (Sett 1 kryss) 

Helt uenig Litt uenig Nøytral Litt enig Helt enig Ikke relevant 

      
 

Jeg må ofte vente på hjelp (fra hjemmetjenesten eller andre enheter) for å ta mine medisiner. 

Helt uenig Litt uenig Nøytral Litt enig Helt enig Ikke relevant 

      
 

Jeg opplever ofte feil i forhold til medisinering. 

Helt uenig Litt uenig Nøytral Litt enig Helt enig Ikke relevant 

      

 

Jeg er fornøyd med dagens løsning med utlevering av medisiner. 

Helt uenig Litt uenig Nøytral Litt enig Helt enig Ikke relevant 

      

 

Kommentar: 

 

 

 

 
 

Fylles ut av helsepersonell 

Mulig nytte for bruker  
 

  Riktigere medisinering til riktig tidspunkt  

      og dermed bedre helse 

  Færre avvik og færre helserelaterte                      

aks følgekomplikasjoner 

  Selvstendighet og mestringsfølelse 

 

  Mer frihet - ikke bundet til hjemme  

  Mer privatliv gjennom færre hjemmebesøk 

  Annet 

Kommentar:  

Hvis bruker har tjenester fra før, hvor mange hjemmebesøk anses som spart per dag? 

Svar___________________________________ 

 

Hvis bruker ikke har tjenester fra før, hvor mange hjemmebesøk anses som spart ved bruk 

av medisindispenser per dag? 

Svar____________________________________ 

 


