
 
 

 
Prosjekt elektroniske multidosedispensere Evondos E300 
 
Informasjon til fastleger  
 
Hjemmetjenesten område sentrum i Rana kommune starter i disse dager opp med et  
prosjekt Evondos medisineringstjeneste basert på multidose. Prosjektet varer i  
6 måneder hvor 10 brukere av hjemmetjenester ved område sentrum får tildelt medisin- 
dispenser etter faglig vurdering og potensiell nytte for den enkelte. 
 
Tjenestemottakere som tar i bruk en slik medisindispenser vil få utdelt medisin til riktig  
tid ved hver dose, og den sikrer at riktig medisinpose deles ut til riktig tjenestemottaker. 
Dispenseren sikrer dermed at tjenestemottaker får medisiner som forskrevet av fastlege 
med høyere etterlevelse enn ved manuell administrering.  
Det vil også gi en større forutsigbarhet for tjenestemottaker i hverdagen.  
 
 

Hva betyr dette for fastlegen? 
 
Ordningen innebærer ingen endring for fastlegen eller apotek, bortsett av at nye innmeldinger i 
multidoseordningen vil forekomme for å kunne benytte medisindispenser.  

 
OBS: 
Hvis det er medisinsk forsvarlig ber vi om at fastlegene til de pasientene som får 
tildelt Evondos kan gjøre en vurdering på om eventuelle endringer i medisineringen 
kan vente til neste mulitdoseutlevering.  
 
Fordi Evondos E300 deler ut medisin basert på tidspunkt på posene vil disse i noen tilfeller måtte justeres, 
slik at de er best mulig tilpasset tjenestemottakerens behov og daglige rutiner.   
Hjemmetjenesten vil i tilfelle ta kontakt med apoteket for å få justert doseringstidspunkter.  
 
Om endring av tidspunkt går utenfor reseptens anvisning, eller ved tilfeller som krever faglig vurdering i 
samarbeid med fastlege, vil hjemmetjenesten ta kontakt med fastlegen for vurdering av det enkelte tilfellet.  
 
 
Hjemmetjenesten vil informere fastlege via elektronisk melding når en tjenestemottaker får tildelt 
medisindispenser. 
For mer informasjon om Evondos medisineringstjeneste, se www.evondos.no. 
 
Ved spørsmål, ta kontakt med hjemmetjenesten  
Område sentrum avdeling 1 på tlf. 751 46 840   
Område sentrum avdeling 2 på tlf. 751 46 810  
 
 
Hilde Solheim Nilsen 
Prosjektleder  
Helse og Omsorgsavdelingen 
Område sentrum 
 
E-post: hilde.nilsen@rana.kommune.no 
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