
Erfaringer med bruk av elektronisk medisindispensere – 

tjenestemottaker/bruker 

 

DEL 1 - Fornøydhet 

Denne delen omhandler spørsmål som kan gi svar på hvor fornøyd du er med 

den elektroniske medisindispenseren.  

1. Jeg er fornøyd med elektronisk medisindispenser 

Kryss av:  

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

2. Jeg vil anbefale elektronisk medisindispenser til andre 

Kryss av:  

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

3. Jeg ønsker å beholde dispenseren 

Kryss av:  

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

4. Hva er du mest fornøyd med ved bruk av dispenseren?  

Svar: ________________________________________________ 

 

5. Hva er du minst fornøyd med ved bruk av dispenseren?  

Svar: ________________________________________________ 

 

 

   

 

 

          

   

 

 

          

   

 

 

          



 

DEL 2 – Opplevelse av bruk 

Denne delen omhandler spørsmål som kan gi svar på hvordan du opplever å ta 

ansvar for å ta egne medisiner ved hjelp av dispenseren.  

 

1. Jeg opplever at dispenseren er enkel å bruke 

Kryss av:  

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

2. Dispenseren gjør meg tryggere i hverdagen  

Kryss av:  

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

3. Dispenseren gir meg økt selvstendighet 

Kryss av:  

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

4. Dispenseren gir meg økt egenmestring  

Kryss av:  

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

5. Dispenseren gjør at jeg får mer innhold i hverdagen fordi jeg slipper å 

vente på hjemmesykepleien 

Kryss av:  

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

   

 

 

          

   

 

 

          

   

 

 

          

   

 

 

          

   

 

 

          



 

DEL 3 – Opplæring og oppfølging 

Denne delen omhandler spørsmål som kan gi svar på hvordan du opplever at 

opplæringen og oppfølgingen av medisindispenseren har vært.  

1. Jeg har fått god opplæring   og oppfølging i hvordan dispenseren 

skal brukes 

Kryss av:  

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

2. Det var enkelt å lære seg å bruke dispenseren 

Kryss av:  

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

3.  Medisindispenseren er enkel å bruke 

Kryss av: 

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

4.  Det er enkelt å få hjelp hvis jeg får problemer med dispenseren 

Kryss av:  

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

5. Helsetjenesten i kommunen tar raskt kontakt og følger opp ved 

behov 

Kryss av:  

Helt enig        Enig            Hverken enig eller uenig        Uenig            Helt uenig           Vet ikke 

 

   

 

 

          

   

 

 

          

   

 

 

          

   

 

 

          

   

 

 

          



 

6. Andre kommentarer til bruk av elektronisk medisindispenser:  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 


