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Risikovurdering av 
medisindispenser

Robert Högvall



4

Implementering av velferdsteknologi stiller krav til vurdering av risiko

• All behandling av helse- og personopplysninger skal risikovurderes.

• Risikovurderingen ligger til grunn for alle de videre vurderingene og beslutningene, eksempelvis:

o Om man vil ta i bruk en velferdsteknologisk løsning

o Hvilke risikoreduserende tiltak som skal iverksettes

o Hvordan løsningen ivaretar  personvern og informasjonssikkerhet



1. Finn ut hvem som skal delta i arbeidet

• Representanter fra tjenesten 

• IT/Teknisk

2. Sett av tid i kalenderen

• Avtale deltakelse med ledere

3. Kartlegg forutsetninger

• Har kommunen rammeverk for risikovurdering eller andre føringer?

• Har dere tilgang på maler og verktøy?

4. Fastsett nivå for akseptabel risiko og utarbeid en risikomatrise

Planlegge og forberede 

risikovurdering 
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TIPS OG RÅD TIL GJENNOMFØRING:

• Sørg for ha tydelig bestilling – hva skal analyseres? 

• Deltagere i risikovurderingen bør være representative, men ikke for 

mange. Tenk over hvem som er nøkkelpersoner for området som skal 

risikovurderes (eksempelvis superbrukere).

• Sørg for at deltakerne får satt av tilstrekkelig tid i kalenderen. Det er viktig 

med en oppdatert oversikt over hvem som er involvert i de ulike 

områdene av risikovurderingen for å sikre dette.

• Utarbeid gjerne forslag til uønskede hendelser som skal vurderes.

Planlegge og forberede 

risikovurdering
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Eksempel på fremgangsmåte for en risikoanalyse 

Kilde: Kunnskapssenteret

Definer et analyseområde1

Definere de uønskede 

hendelsene som kan inntreffe2

Gjennomfør risikoanalyse 3

Forankring4

Gjennomfør risikoanalyse 

List opp mulige årsaker til hendelsene og 

definer sannsynligheten for at hendelsen inntreffer.

List opp konsekvensene av den uønskede hendelsen.              

Beskriv eksisterende og nye risikoreduserende tiltak.               

Definer konsekvensen av at hendelsen inntreffer.

Gjennomfør risikoanalyse basert på vurdering av                

sannsynlighet og konsekvens.    

Prioriter risikoreduserende tiltak som tidligere definert.
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HENSIKTEN MED ROS-ANALYSE

• Bevisstgjøre ansatte om risiko og sårbarhet i egen virksomhet

• Forebygge uønskede hendelser ved hjelp av konkrete tiltak

• Vite hva man skal gjøre når uønskede hendelser oppstår

• Vurdere om ny teknologi, metoder eller rutiner skal tas i bruk

GJENNOMFØRING AV ROS-ANALYSE:

• Kartlegg sannsynligheten og konsekvensene av uønskede hendelser som 

kan forekomme. Eksempelvis strømbrudd eller feilmedisinering. 

• Prioriter deretter risikoområder og planlegging av tiltak for å forhindre eller 

redusere konsekvensene av risikoene.

• Dokumenter tiltak som allerede er innført, og vurder behovet for nye tiltak.

OM RISIKOANALYSE

• Hensikten med risikoanalyse er å identifisere trusler sånn at man kan sette inn forebyggende tiltak og nødvendig beredskap. 

• Alle virksomheter i helsesektoren skal gjennomføre risikovurdering. 

Risikoanalyse for bruk av medisindispenser
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Svært

små Små Merkbar Store

Svært

store

1. Liv og helse

2. Konfidensialitet 

3. Integritet 

4. Tilgjengelighet 

5. Omdømme

Grad Hyppighet

Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 10.år

Mindre sannsynlig Fra 1 gang pr år til hvert 10. år 

Sannsynlig 1-4 ganger pr. år 

Meget sannsynlig 1-2 ganger pr. mnd. 

Svært sannsynlig Daglig - 1 gang pr uke 

Kan aksepteres Ikke akseptert 

Risikoaksept

Aksepter dersom det 

finnes enkle tiltak

Konsekvensmatrise

Sannsynlighetsmatrise

Eksempel på kriterier for risikovurdering 
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Svært små Små Merkbar Store Svært store

1. Liv og helse Ingen personskader, 

verken fysiske eller 

psykiske

Mindre forbigående 

personskade/

sykdom

Et fåtall alvorlige 

personskader, 

eventuelt mange 

mindre personskader

Varige men/invaliditet 

/uførhet. Flere 

enkelttilfeller av 

alvorlig skadde/syke.

Dødsfall. Mange 

alvorligsyke/skadde.

2. Konfidensialitet Fare for utilsiktet 

lekkasje av sensitive 

personopplysning er, 

oppdaget og stoppet. 

Utilsiktet spredning av 

sensitive 

personopplysninger, 

internt i 

organisasjonen

Sensitive 

personopplysninger på 

avveie. 

Konsekvensene for 

enkeltindividet er 

uklare

Sensitive 

personopplysninger 

har gått tapt og det er 

åpenbar fare for 

misbruk. Kan føre til 

tap av anseelse, 

livskvalitet og 

omdømme for 

enkeltindividet.

Sensitive 

personopplysninger 

ligger åpent, kommunen 

har ikke ressurser til å 

stoppe misbruk. Kan 

føre til vesentlig og 

uopprettelig tap av 

anseelse, livskvalitet og 

omdømme for 

enkeltindividet.

Eksempel på kriterier for konsekvenser

Eksempel på ROS-analyse for medisindispenser

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/velferdsteknologi/helhetlig-tjenestemodell/Rapport-ROS-analyse-elektronisk-medisindispenser-Melhus-Skaun-og-Midtre-Gauldal.pdf


Dersom tvil er generell anbefaling at det skal gjennomføres en DPIA

Vurdering av personvernkonsekvenser og behov for DPIA
Overordnet vurdering av personvernkonsekvenser for den som blir registrert:

Nr Vurderingsspørsmål

1
Omfatter behandlingen særlige kategorier av personopplysninger, eller personopplysninger av 

meget personlig karakter?

2 Innebærer behandlingen prediksjon av atferd, profilering av, rangering av eller evaluering av individer?

3 Innebærer behandlingen automatiserte beslutninger som får effekt for den registrertes rettigheter?

4 Innebærer behandlingen systematisk overvåking av den registrerte?

5 Gjennomføres det behandling i stor skala?

6 Kobling eller sammenstilling av flere datasett?

7 Omfatter behandlingen personopplysninger om sårbare registrerte?

8
Omfatter behandlingen innovativ bruk av personopplysninger eller bruk av løsninger hvor tilknyttet 

risiko enda ikke er kjent?

9 Hindrer behandlingen den registrerte i å utøve en rettighet, en tjeneste, eller en kontrakt?

10 Er personopplysningene samlet inn via en tredjepart (ekstern leverandør)?
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Vurdering av behov for DPIA –

elektronisk medisineringsstøtte

EKSEMPEL PÅ VURDERINGER:

• Innebærer innføringen av medisindispenserne en ny prosess?

• Samler vi inn personopplysninger i stort omfang?

• Er det type opplysninger vi ikke har fra tidligere?

• Handler det om en ny og innovativ teknologi?

• Hvordan er tilgangen for leverandør? 

• Er det sensitive opplysninger?

• Handler det om inngripende teknologi?
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Oppsummering

GJENNOMFØR RISIKOVURDERING

• Kartlegg uønskede hendelser

• Vurder sannsynlighet og konsekvens

• Definer tiltak som reduserer sannsynlighet og/eller konsekvent

KARTLEGG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

• Skaff dere oversikt over hvilke opplysninger som behandles og 

hvordan

VURDER KONSEKVENSER FOR PERSONVERN

• Vurder omfang og type opplysninger (sensibilitet)

• Tilgang for leverandør

DOKUMENTER GJENNOMFØRTE VURDERINGER

• Dokumenter beslutning om DPIA uansett utfall
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Kvikk-guider

Kvikk-guide for velferdsteknologi

Kvikk-guide til behandling av helse- og 

personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi,

Kvikk-guide til anskaffelse av velferdsteknologi

Kvikk-guide for videokommunikasjon

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/kvikk-guide-til-velferdsteknologi/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/behandling-av-helse--og-personopplysninger-ved-bruk-av-velferdsteknologi/
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/kvikk-guide-til-anskaffelser-av-velferdsteknologi/
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Implementering av 
medisindispensere –
«Hvordan finne de riktige 
brukerne» 

Magnar Kolbjørnsgard
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Fremgangsmetode:

1. En nøye gjennomgang av eksisterende tjenestemottakere

2. Rutiner for å fange opp potensielle nye brukere.

Gode hjelpemidler:

• Inkludering og ekskluderingskriterier

• Kartleggingsskjemaer

• Gevinstrealiseringsverktøy

• Opplæring av de ansatte  

• Evalueringsskjemaer

Et godt samarbeid mellom tildelingskontor (saksbehandlere) 

og hjemmetjenesten, samt gode kartleggingsrutiner er 

avhørende for å finne de riktige brukerne. Match 

brukerbehov med riktig type medisindispenser!

Hvordan skal vi finne de riktige brukerne for elektronisk 

medisineringsstøtte?
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Gjennomfør en grundig kartlegging av eksisterende brukere i 

tjenesten og ha rutiner for å fange opp nye brukere

Spørsmål til kartleggingen av eksisterende brukere:

• Hvor mange brukere mottar medisineringstjenester i dag?

• Finnes det brukere som tar medisiner det er spesielt viktig blir 

tatt til rett tid? 

• Hvor ofte besøker vi brukerne daglig? 

• Er noen besøk kun for å gi medisiner? 

• Kan noen turer organiseres annerledes slik at vi sparer turer per 

uke? 

For å fange opp nye potensielle brukere:

• Sørg for at saksbehandlere kjenner til teknologien, og hvilke 

gevinster den kan gi. 

• Utarbeid tydelige kartleggingsrutiner. Sørg for godt samarbeid 

mellom saksbehandlere og hjemmetjenesten. 
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EkskluderingskriterierInkluderingskriterier

1. De opplagte. Brukere som ikke ønsker besøk av 

hjemmetjenesten. Disse brukerne er motivert. 

Hjemmetjenesten sparer besøk og ser umiddelbar gevinst, 

samt at dere får erfaring med bruk av medisindispensere.

2. De som kan få besøk på andre tidspunkter for å 

avlaste presset på tjenesten. Brukere som f.eks. trenger 

hjelp til sårstell, og vil ha veldig god effekt av å få 

smertestillende i god tid før hjemmetjenesten kommer. 

3. De som bor langt unna. Hjemmetjenesten sparer tid og 

ressurser på kjøring. 

4. Der hvor forebygging/kvalitet kan ha stor effekt. Riktig 

medisin til rett tid forebygger forverring, noe som gjør at 

brukerne holder seg friske lenger. 

1. De som ikke ønsker/aksepterer. Brukere som ikke 

ønsker å ta medisinen sin av ulike årsaker. 

2. De negative. Brukere der det er kritisk at man observerer 

at medisinen faktisk er tatt. 

3. De som er kommet langt i demensforløpet. Brukere 

med langtkommet demens der man ikke har fått startet 

opp med dispenser tidlig i forløpet.

4. De med store motoriske utfordringer: F.eks. 

utfordringer fra å ta medisinen fra dispenser til munn. 

• Husk

• Fokuser på at dere gir brukerne økt kvalitet og ikke at dere skal ta fra de noe. 

• Bruk heller lang tid på å trappe ned på besøk.

• La bruker og ansatte komme til konklusjon.

Sette opp tydelige inkluderings- og ekskluderingskriterier
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Tiltaket iverksettes når

• … innbygger vurderes til å ha behov for bistand til å 

administrere sine medisiner og kan nyttiggjøre seg av 

elektronisk medisindispenser.

• … oppdrag kan utsettes fra hektiske tidspunkter.

• … medisindispenser kan utsette/redusere behovet for mer 

omfattende tjenester.

• … medisindispenser sett i sammenheng med andre 

kommunale tjenester kan utsette/redusere behovet for mer 

omfattende tjenester.

• … personer har behov for medisiner på eksakte tidspunkt.

• … medisindispenser kan erstatte oppdrag fra tjenesten 

(dette er ikke et krav aleine).

Tiltaket iverksettes ikke/avsluttes hvis

• … det ikke medfører reduserte oppdrag fra tjenesten.

• … det ikke reduserer belastningen på pårørende.

• … tjenesten ikke er faglig forsvarlig (medisin blir ikke 

tatt).

• … innbyggeren ikke kan nyttiggjøre seg av løsningen.

• … manglende mobildekning for at varsler kan sendes 

Tildelingskriterier hjelper oss med å fange opp målgruppen

Målgruppe er brukere med behov for bistand til medisinering og som mestrer bruk av elektronisk medisindispenser.

Øvre-Eiker

kommune
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FREMGANGSMÅTE

• En forutsetning for anvendelse av skjemaet er at riktig bruker 

er identifisert og man har et helhetlig bilde av brukers 

situasjon. 

• Fylles ut sammen med bruker (evt. pårørende) og beslutning 

tas sammen med bruker i møtet

• Målsetning: identifisere brukerbehov for funksjonalitet og kan 

dermed brukes som underlag for tildeling av tjeneste og 

hvilke type løsning – eller ikke.

INNHOLD I SKJEMAET:

• Informasjon om tjenestemottaker og informant

• Kartlegging og vurderer brukerbehov – dagens 

medisinering, andre tilsyn og mulig nytte for bruker ved å ta 

i bruk medisindispenser, påminnelse, utforinger, mobilitet 

og mobildekning.

• Beslutning – tildeling eller annen løsning

• Tjenestedetaljering – Tilpasning av teknologi og innstilling 

for hver enkelt teknologi og bruker

Trysil

kommune

Gode kartleggingsskjemaer er en forutsetning for å kunne

identifisert riktig bruker



Oversikt over ulike funksjoner til medisindispenseren 

Dette er en oversikt over ulike funksjoner til medisindispenserne som inngår i den fellesanskaffede rammeavtalen administrert av Østre Toten kommune. 

Oversikten kan brukes som en veiledning til å beslutte hvilke dispensere som dekker brukerbehovet best. Pass på at dere foretar en grundig kartlegging av 

brukerens behov før dere tar stilling til type dispenser. 

Beskrivelse av dispenserne

Kommuner som er en del av felles rammeavtale for innkjøp av elektroniske medisindispensere kan velge mellom følgende typer dispensere (klikk på navnet 

for link til produktark):

1. Enkel elektronisk medisineringsstøtte:

- Dignio Pilly

2. Avansert elektronisk medisineringsstøtte (multidosedispensere):

- Dignio Medido

- iZafe Dosell

- Evondos E300

Kort om valg av dispenser

Det er viktig at det gjennomføres en grundig kartlegging slik at hver enkelt bruker får tildelt den dispenseren som passer til sine behov. Alle dispenserne har 

bestått godkjenningsprøven og oppfyller de generelle kravene som stilles, men har likevel ulik grad av funksjonalitet. I tillegg til at det er helt avgjørende at 

bruker får en dispenser som passer sine preferanser og behov, er kartleggingen også viktig med hensyn til pris. Prisforskjellen mellom de ulike dispenserne 

gjør at det er viktig med en slik kartlegging for å sikre at man ikke betaler for mye.

Oversikten på neste side illustrerer forskjellen mellom dispenserne, og hvilke behov som tilfredsstilles hos bruker og tjeneste.

Tabellen må brukes som supplement til kartleggingsskjema som fokuserer på den enkelte brukers situasjon.

For krav som i sin helhet er oppfylt av alle dispenserne vises det til kravspesifikasjon og de ulike dispensernes produktbeskrivelser.
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https://www.ostre-toten.kommune.no/_f/p1/ia5f2428f-8639-43cf-a388-d9f1d45140ee/produktark-dignio-pilly.pdf
https://www.ostre-toten.kommune.no/_f/p1/ib64a713c-7232-41f6-aa92-f16ca8e3818f/produktark-dignio-medido.pdf
https://www.ostre-toten.kommune.no/_f/p1/iebcf3d37-136f-4595-ba92-7dcb7791352d/produktark-dosell.pdf
https://www.ostre-toten.kommune.no/_f/p1/i66f6d61a-c9b8-4379-98d5-ccf24aca2ee9/produktark-evondos-e300.pdf


Benytt kriteriene nedenfor til å vurdere hvilken dispenser som 

passer best til brukeren

Pris
Lav

(kr 660,-/mnd)

Høy

(kr 2150,-/mnd)

Middels

(kr 1089,-/mnd)

Lav

(kr 790,-/mnd)

Dispenseren kan lese multidoserull N/A Ja Ja Ja

Dispenser kan fylles med 2 multidoseruller N/A Ja Nei Nei

Dispenseren er enkel å ta med rundt (mobil)
Ja.

Bærbar

Kan flyttes 

(9,7kg)

Kan flyttes 

(1,7kg)

Kan flyttes 

(1,9kg)

Dispenseren må være tilkoblet strøm
Nei (bruker 

batteri)
Ja (24t backup) Ja (24t backup) Ja (24t backup)

Dispenseren krever godt fysisk funksjonsnivå Litt Nei Noe
Modus 1: Nei

Modus 2: Ja

Dispenseren krever god finmotorikk Litt Nei Noe
Modus 1: Nei

Modus 2: Ja

Display- og tekststørrelse (brukervennlighet) Liten Stor Liten Ingen

Passer til brukere med regelmessig/uregelmessig medisineringsbehov Ja/Nei Ja/Ja Ja/Ja Ja/Nei

Forhåndstilgang på medisiner (reisemodus) Ja Ja Ja Ja

Varsler med stemme i tillegg til lyd og lys Nei Ja Nei Nei

Låsing av medisinkammer Nei Ja Ja
Modus 1: Nei

Modus 2: Ja

Evondos E300 Dignio Medido iZafe DosellDignio Pilly
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Gevinstrealiseringsverktøyet kan brukes som et supplerende 

verktøy i kartlegging og vurdering for tildeling
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GODE RÅD OG ERFARINGER:

• Superbrukere eller ressurspersoner kan ha et overordnet 

ansvar for opplæringen. 

• Sørg for å ha gode opplæringsrutiner:

❑ utarbeid en opplæringsplan 

❑ arranger et oppstartsmøte 

❑ 1-1 veiledning  

❑ brosjyrer og annen relevant informasjon 

❑ utstillingsdispenser

• Tilstrekkelig kompetanse hos de ansatte sørger for at de 

enklere fanger opp potensielle nye brukere.  

• Læringsprosesser er ulike fra person til person.

• Vurder evt. ekstern opplæring via leverandør.

God opplæring av de ansatte sørger for forankring i tjenesten 

og økt sannsynlighet for en vellykket implementering
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GODE RÅD OG ERFARINGER:

• Sentrale innstillinger må konfigurer i administrasjonsverktøyet før 

utlevering av medisindsipensere til bruker.

• Sørg for at flere ansatte kan konfigurere medisindsipensere.

• Svært viktig med et godt førsteinntrykk ute hos bruker. Sett av nok 

tid til opplæring til bruker og ta gjerne med pårørende. 

• Gi bruker (og pårørende) informasjon og bruksanvisning for bruk av 

medisindispenseren.

• God erfaring med én gradvis utrulling og oppskalering.

• Prøveperiode 2-3 uker – med tettere oppfølging.

• Sørg for å ha gode rutiner for den daglig driften av tjenesten og påse 

at det er tydelig definerte ansvarsområder for å sikre effektiv drift. 

• Rutiner for kontinuerlig evaluering – sørge for riktig 

beslutningsgrunnlag.

Utrulling, oppfølging og evaluering av medisindispenser 
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Trondheim kommune har utarbeidet et enkelt spørreskjema som fylles ut før oppstart av elektronisk medisindispenser 

og et evalueringsskjema som fylles ut etter oppstart av elektronisk medisindispenser på en skala fra helt uenig til helt 

enig (5 nivå). Ved å sammenstille disse skjemaene kan man foreta en evaluering av de kvalitative forbedringene i 

tjenesten og iverksette tiltak for å korrigere.

Trondheim

kommune

Eksempel på evalueringsskjema 

Spørreskjema før oppstart av elektronisk 

medisindispenser 

• Får bruker bistand med å administrere medisiner i dag?

• Tar bruker medisiner til de tidspunktene som er avtalt 

med lege?

• Må bruker regelmessig vente på hjelp fra 

hjemmetjenesten for å ta medisinene?

• Opplever bruker feil og avvik med medisineringen?

• Er bruker fornøyd med dagens ordning med utlevering 

av medisin?

Evalueringsskjema elektronisk medisindispenser 

• Brukeren opplever at det er enkelt å bruke 

medisindispenser?

• Medisindispenseren har gjort brukeren mer selvstendig 

og større frihet i hverdagen?

• Brukeren opplever sjeldnere feil i forhold til medisinering 

etter at bruker fikk medisindispenser?

• Medisindispenseren har hjulpet brukeren til å ta 

medisinen til riktig tid?

• Er bruker fornøyd med medisindispenseren?
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FOR BRUKERE

• Bruker motsetter seg å bruke medisindispenser.

• Bruker tar ikke dosen selv om dispenseren registrerer at den 

«er tatt».

• Bruker klarer ikke å ta «pille-til-munn» på grunn av fysiske 

utfordringer (motorikk, nedsatt hørsel el.)

• Bruker føler seg bundet til hjemmet (ved 

multidosedispenser).

• Misfornøyd grunnet mindre «sosial omgang».

• Oppleves stigmatiserende ved varsling ute blant folk (Pilly).

FOR TJENESTEN/ANSATTE

Mange utfordringer kan knyttes til mangelfull opplæring av 

ansatte:

• Feil håndtering av alarmer. Rykker ut unødvendig, eller 

rykker ikke ut når det faktisk er behov.

• Feil konfigurasjon av dispenser. Kan gi feil medisinering, 

unødvendige varsler osv.

• Evner ikke å skifte multidoserull/fylle på dispenser.

• Ansatte ser ikke nytteverdien av tjenesten og motsetter 

seg nye arbeidsrutiner

Tips til tiltak for å håndtere disse utfordringene

• Sørg for at alle involverte parter har fått tilstrekkelig opplæring. Involver leverandør ved behov.

• Ha en test-dispenser på kontoret (hver fall i starten) slik at ansatte blir trygg på teknologien.

• Pek ut superbruker(e) som kan motivere ansatte og «drive tjenesten fremover».

• Hold tett dialog med brukerne, ha gode rutiner for evaluering og tilpass tjenenesten til den enkeltes behov.

• Skap gode brukerhistorier slik at medisindispensere «selges inn» som noe bra, både hos brukere, ansatte og pårørende.

Utfordringer i tjenesten



Gevinstrealisering innebærer å hente ut gevinster av et tiltak, og å følge 

opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert.

28

OPPGAVER SOM MÅ UTFØRES

• Sørg for å ha en tydelig og forankret målsetning med 

implementeringen av velferdsteknologi!

• Kartlegg gevinster per bruker før teknologi tildeles 

(nullpunkt)!

• Sørg for å ha klar rolle og ansvarsfordeling for måling og 

rapportering av gevinster fra måleansvarlig, 

gevinstansvarlig og gevinsteier.

• Sørg for at gevinster følges opp på brukernivå.

• Følg opp at realiserte gevinster omsettes som avtalt i 

gevinstrealiseringsplanen.

• Juster tjenesten ved behov. Bruk resultatene fra 

gevinstoppfølgingen som beslutningsunderlag.



Hva skal vi bruke den sparte tiden til?

Konkretisering og tydeliggjøring er viktig!

• Bruke tid på de sykeste brukerne som trenger det mest

• Tid til å følge opp nye brukere

• Annen disponering av tid 

• Bedre ressursutnyttelse av de ansattes kompetanse

Utfordringer

• Gevinstmåling følges ikke alltid opp

• Vanskelig å endre den helhetlige måten å jobbe på

• Forventninger fra beslutningstakere om at det kan spares 

penger

• Usikkerhet hos ansatte – skapes negative holdninger til 

teknologi

• Utfordrende å måle tid og ressurser vi benytter på en ny måte

29

«De langsiktige gevinstene ligger ikke i enkeltteknologien, men i 

organiseringa og driften av tjenesten!»
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Eksempel på brukerundersøkelse foretatt av Trønderlagsløftet etter tildeling av medisindispenser 
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80%
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Helt enig Litt enig Nøytral Litt uenig Helt uenig

«Jeg er fornøyd med medisindispenseren»

«Medisindispenseren har hjulpet meg til 

å ta medisinen til riktig tid»

«Jeg opplever sjeldnere feil i forhold til 

medisinering etter at jeg fikk medisindispenser»

«Medisindispenseren har gjort meg 

mer selvstendig og større frihet i hverdagen»

«Det er enkelt å bruke medisindispenser»

Medisindispenser fører til økt selvstendighet og 

hverdagsmestring for brukere



Medisindispensere jevner ut arbeidsbelastningen
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Kilde: Evondos
31



Kostnadsvurdering av gevinster knytt til  elektronisk medisineringsdosett. Følgende er lagt til grunn i kost/nytte analysen:

• Bruker bor 5 km utenfor kontoret (10 km tur/retur).

• Kjøretid 15 min + 15 min hos bruker = 30 min pr. besøk.

• Antar at ansatt besøker bruker 2 ganger pr. dag og kan kutte et besøk om dagen ved velferdsteknologien.

Uten teknologi Med teknologi

Antall km kjørt knyttet til besøk per mnd. 600 km 300 km

Antall timer medgått av personale pr. mnd. 30 t 15 t

Kostnad for velferdsteknologi pr mnd.

• Månedlig leiekostnad

• Leie av nett for trygghetsalarm  

• Montering og vedlikehold  (30 min montering + 

årlig vedlikehold fordelt på 12 mnd.)

• Opplæring av personale (60 min pr. ansatt fordelt på 12 mnd.)

1000 kr

228 kr

105 kr

30 kr

= 1 363 kr

Sparte kjørte km:

300 km
pr. mnd.

Spart tid:

15 t
pr. mnd.

Kostnader til dispenser:

1363 kr
pr. mnd.

Gloppen

kommune

Kostnadsvurdering av gevinster knytt til elektronisk 

medisineringsdosett

32
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Kartlegging av brukerbehov må være utgangspunktet for etablering av 

tjenesten

• «One size does not fit all»

• Ulike brukere – ulikt behov: Teknologi ingen vidundermedisin

1

Evaluering av nytteeffekt for bruker

• Avslutte tjenesten der hjelpebehovet går utenpå teknologien – gevinsten blir 

spist opp
2

Ski

kommune

To viktige erfaringer for å realisere gevinster 

Suksessfaktorer

Ildsjeler og dedikerte ressurspersoner, «fremsnakking», de gode brukerhistoriene, «Det er lov å feile»-kultur og «stayer-evne»
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Et verktøy for å beregne, følge opp og dokumentere gevinster 



Oppsummering –

«Hvordan finne de «riktige» brukerne?»

35

Fremgangsmåte

1. Kartlegg eksisterende bruker 

2. Lage rutiner for å fange opp de nye brukerne

Bruk hjelpemidler

• Inkludering og ekskluderingskriterier

• Kartleggingsskjemaer

• Gevinstrealiseringsverktøy

• Opplæring av de ansatte  

• Evalueringsskjemaer

velferdsteknologi@paconsulting.com

Ta kontakt med oss for eksempler av skjemaer

mailto:velferdsteknologi@paconsulting.com


Hva kan vi i programmet bidra med for å gjøre det 

enklere for dere å foreta avrop på medisindispensere?

36

Besitter/har kommunen:

• Gode nok hjelpemidler i form av inkludering og 

ekskluderingskriterier, kartleggings- og 

evalueringsskjemaer?

• Tilstrekkelige rutiner for opplæring av de ansatte?

• Andre erfaringer eller råd som dere vil dele i prosessen 

av å finne de riktige brukerne? 
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Hvordan finne de rette brukerne?

Brukerbeskrivelse, Hans

Hans er 22 år og bor alene i leiligheten sin. Leiligheten er i et bofellesskap der 

det er flere utviklingshemmede som har leilighet. Hans har også 

utviklingshemming. Han jobber på en tilrettelagt arbeidsplass fem dager i uka. 

Personalet som jobber i bofellesskapet hjelper Hans med daglige oppgaver 

som husarbeid og handling. Hans ivaretar sin hygiene, men han trenger 

påminning og motivering for å gjennomføre det. Hans har god kontakt med 

familien sin og han har gode venner som han liker å være sammen med på 

fritiden. Da er han ofte på farta og deltar på ulike treningstilbud og 

kulturarrangement. 

Hans har epilepsi og må ta medisiner to ganger om dagen, og det er viktig at 

han tar de til omtrent samme tid hver dag. Sykdommen er likevel ikke stabil og 

dosen på medisiner varierer i perioder. Derfor kan det være behov for hyppige 

endringer i medisindoseringen eller tilleggs medisin i disse perioder. På grunn 

av hyppige endringer, pakkes ikke medisiner til Hans i Multidoseposer. 

Klokka er vanskelig å forstå for Hans og det er ikke lett å forholde seg til 

tidspunkter. Han trenger å få en påminning når han skal ta medisinene, og han 

trenger hjelp for å vite hvilke medisiner han skal ta. Når han er hjemme, kan 

ha få hjelp av personalet, men han synes de maser om så mange ting han må 

gjøre, så det er ikke alltid han er så ivrig på å ta medisinene. Han vil helst 

mestre dette på egen hånd. 

De dagene han er ute på aktiviteter eller på besøk hos venner og familie, 

trenger han også å få en påminning. Han har behov for enkelt å kunne ta med 

seg medisiner og bli minnet og motivert på å ta de, uten at det føles 

stigmatiserende for han. Han ønsker helst å bruke smarttelefon til dette. 

En gang i blant må Hans ta en kur med medisiner som varer i en uke. Da 

trenger han også å få påminning og hjelp til å ta riktig medisin. 

Brukeren lider av:

• Utviklingshemming

• Epilepsi
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Hvordan finne de rette brukerne?

Brukerbeskrivelse, Roar

Roar er 80 år og bor alene i leiligheten sin. Han har alltid vært aktiv, går mye 

ute og liker spesielt å gå lange turer. Men helsa hans begynner å skrante, og 

han har fått dårligere hørsel. Han har også hatt et hjerneinfarkt og fått 

konstatert hukommelsessvikt som en følge av dette. 

Roar får fast dose medisiner to ganger om dagen i tillegg til smertestillende 

som han tar ved behov. Medisiner er pakket i Multidoseposer. Roar opplever 

at det har blitt vanskelig å huske å ta medisiner og vite hvilken han skal ta når. 

Roar får bistand fra kommunen til utdeling av medisin hver morgen og 

påminning på telefon på kveld. Kveldsdosen blir lagt frem på fast plass i 

eggeglass. Men hjemmesykepleien kommer ofte inn til ulike tider på 

formiddagen og han synes det er kjedelig å være bundet til hjemmet og vente 

på besøk. Det har også hendt at han har vært ute når pleiere har kommet med 

medisiner. 

Roar klarer å ta medisiner selv, men trenger hjelp til påminning og å ta riktig 

dose og riktige piller. I tillegg har han dårlig hørsel og innimellom hører han 

ikke telefon når hjemmetjenesten ringer til han om kvelden. 

Roar har også søkt kommunens tilbud for trygghet og trening og er innvilget 

opphold der i 2 uker annenhver måned fremover. Det er behov for han å enkelt 

og på egenhånd kunne ta med medisineringsstøtte løsningen dit. En helg i 

måneden tar Roar toget og besøker sin datter og barnebarn. Han har behov 

for å kunne ta med medisineringsstøtte løsningen sin med seg når han er på 

reise. Roar ønsker å håndtere medisinene sine selv og da trenger han hjelp til 

å bli varslet på en måte som han hører selv om hørselen er svekket.

Brukeren lider av:

• Hukommelsessvikt som følge av 

hjerneinfarkt 

• Dårlig hørsel
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Hvordan finne de rette brukerne?

Brukerbeskrivelse, Tone

Tone er 66 år gammel og bor sammen med sin voksne sønn. Hun har lite 

nettverk utover sønnen og en søster. Hun har diagnose ustabil 

personlighetsforstyrrelse og er medikamentavhengig. Tone ivaretar 

dagligdagse rutiner og aktiviteter på egen hånd. Men hun har store 

utfordringer i forhold til medikamentavhengighet og i forhold til sin ustabile 

personlighetsforstyrrelse. Hun har også utfordringer med å forholde seg til 

avtaler og til tider har det blitt mange henvendelser om utlevering av ekstra 

medisiner. 

Tone ble sagt opp av apoteket grunnet atferdsvansker. Hun fikk da innvilget 

bistand fra kommunen i form av medisinadministrering og samtaler. Hun får 

medisiner utlevert daglig av kommunehelsetjeneste. Hun ringer i tillegg for å 

undersøke muligheten for å få ut mer medisiner. Hun ringer nødetater og leger 

hyppig. 

Tone har ingen problemer med å holde styr på medisiner og har ikke behov for 

påminning for å ta de. For Tone er det vanskelig å ha tabletter liggende da hun 

blir fristet til å ta alle på en gang. 

Tone har behov for strengt regime og gode rutiner på administreringen av 

medisiner, samtidig som hun må oppleve trygghet på at hun får de medisinene 

hun skal ha til riktig tid 6 ganger om dagen. Hun kan ikke ha tilgang på flere 

medisiner enn akkurat den dosen hun skal ha til fastsatt tid. Tone kan få 

riktigere medisiner når hjemmesykepleien og legen får oversikt over når Tone 

tar medisin og om det er avvik. Tones medisiner er pakket i Multidoseposer

Brukeren lider av:

• Personlighetsforstyrrelse

• Atferdsvansker

• Medikamentavhengighet
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Hvordan finne de rette brukerne?

Brukerbeskrivelse, Peder

Peder er 67 år og bor i leilighet sammen med sin kone. Hun er i jobb og Peder 

er mye hjemme alene på hverdagene. Han fikk hjerneblødning for ett år siden 

og har blitt lammet i venstre side av kroppen etter det. 

Peder sitter i rullestol, han har litt kraft i venstre arm, men det er mange ting 

han ikke klarer å gjøre med hånden. Han trener tre ganger i uken, og opplever 

at den fysiske helsen blir bedre og at han klarer å gjøre mer og mer. Men den 

nedsatte funksjonen i hånden plager han mye i det daglige. Selv om han har 

fått mange hjelpemidler, er det mange oppgaver fortsatt som er vanskelig å 

utføre.

Peder må ta en del medisiner. Han husker som oftest at han skal ta de, men 

klarer ikke å få dem ut av pakningene. Konen har lagt tablettene i dosett, men 

han klarer ikke å åpne den med en hånd. Av samme årsak kan han ikke bruke 

Multidoseposer. Konen legger derfor medisiner i små åpne beholdere hver 

morgen, med en lapp om når han skal ta hvilke, slik at Peder kan ta disse på 

egen hånd mens hun er på jobb. 

Peder må ta en del medisiner. Han husker som oftest at han skal ta de, men 

klarer ikke å få dem ut av pakningene. Konen har lagt tablettene i dosett, men 

han klarer ikke å åpne den med en hånd. Av samme årsak kan han ikke bruke 

Multidoseposer. Konen legger derfor medisiner i små åpne beholdere hver 

morgen, med en lapp om når han skal ta hvilke, slik at Peder kan ta disse på 

egen hånd mens hun er på jobb. 

Brukeren lider av:

• Delvis lammelse i venstre side som 

følge av hjerneblødning 

• Nedsatt funksjonsevne  
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Hvordan finne de rette brukerne?

Brukerbeskrivelse, Trine

Trine er en godt voksen kvinne som bor sammen med mannen sin Lars. Hun 

har slitt med misbruk av medisiner over lang tid. Trine startet med sterke 

smertestillende grunnet en trafikkulykke for mange år siden. Hjemmetjenesten 

visste ikke at hun slet med bruk av alkohol og beroligende midler, og fattet 

vedtak på bakgrunn av nedsatt allmenntilstand, gjentatte luftveisinfeksjoner og 

fall.

Trine har et ukritisk forhold til medisinene sine, og får ulike medisiner utskrevet 

fra forskjellige leger. På grunn av dette oppbevarer Lars (mannen) store deler 

av medisinene. Trine glemmer at hun har tatt medisinene og det blir mye mas 

på Lars. Han er mye sliten og ekteskapet fungerer generelt dårlig. På grunn av 

dette har det blitt ytret ønske om hjelp til å administrere medisineringen. 

Det har blitt fattet vedtak om at en Evondos medisindispenser vil være den 

beste løsningen for Trine. Denne tilbyr multidose og har et høyt 

sikkerhetsnivå. Hjemmetjenesten programmerer dispenseren slik at 

medisineringen er tilpasset brukerens døgnrytme og aktiviteter. Begge får 

opplæring slik at den blir enkel og ta i bruk, og Lars får instrukser på hvordan 

man kan ta ut medisinene for å ta med på reise. 

Lars er veldig fornøyd med hvordan denne løsningen fungerer. Han slipper det 

stadige maset, og trenger ikke være redd for at Trine tar for mye medisiner. 

Han mener dette har reddet ekteskapet. Trine selv er minst like fornøyd. Hun 

har opplevd en stor mestringsfølelse og blitt mer selvstendig. En mer jevn og 

riktig dosering av medisinene har dessuten gjort de fysiske plagene mindre; 

hun har færre luftveisinfeksjoner, slipper midlertidige innleggelser på sykehus 

og orker mer i hverdagen. I tillegg til alt dette er det nå kun behov for at 

hjemmetjenesten kommer innom hver 14. dag.

Brukeren lider av:

• Alkohol- og medisinmissbruk 

• Luftveisinfeksjoner

• Fall og nedsatt allmenntilstand 
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Brukerhistorier –
Eksempler på kvalitative 
gevinster og unngåtte 
kostnader

Kristin Standal



Ønsker og behov

• Marit vil ha bedre kontroll over egen helsesituasjon og større frihet i 

hverdagen.  

• Hun ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og være selvstendig.

Situasjonen før elektronisk medisindispenser ble implementert

• Marit har diabetes, epilepsi og glemmer ofte om hun har tatt medisinene 

sine eller ikke. 

• Hun mottok besøk av hjemmetjenesten flere ganger om dagen.

• Marit fikk bistand til blant annet medisinering, kontroll av insulinnivå og hjelp 

til å gi riktig mengde insulin.

Oppstart av elektronisk medisindispenser

• Da Marit fikk elektronisk medisindispenser ble antall besøk fra 

hjemmetjenesten redusert til ett besøk daglig for oppfølging av insulinnivået.

• Annenhver uke kommer hjemmetjenesten innom for et lengre besøk og 

skifter multidoserull  i dispenseren. 

Marit

Alder: 86 år.

Bosituasjon: Bor sammen med datteren sin.

Jobbsituasjon: Pensjonist, tidligere danser. 

Interesser: Musikk og dans.  

Sykdomshistorie: Diabetes, epilepsi og lett Alzheimer.

Implementert velferdsteknologi: Elektronisk multidosedispenser (Evondos). 

Gevinster

• Det har gitt Marit en større trygghetsfølelse at hun får tatt riktig mengde 

medisiner til riktig tidspunkt på dagen.

• Hun er mer selvstendig i hverdagen, og opplever økt verdighet som følge 

av at hun ikke føler seg like mye til bry for hjemmetjenesten. 

• Med medisindispenser får hun større frihet og det er enklere å planlegge 

hverdagen.

• Hjemmetjenesten oppnår gevinster i form av unngåtte kostnader og 

tidsbesparelser:

o Reduserte antall besøk, unngåtte bilkostnader og reduserte utslipp.

o Unngåtte kostnader til potensiell institusjonsplass.

• Det gir også en økt trygghet for datteren til Marit nå som hun vet at 

hennes mor får riktig menge medisiner til rett tid. 

• Multidosedispenseren er et viktig hjelpemiddel for at tjenesten skal kunne 

yte forsvarlig helsehjelp og ivareta brukerens behov på en best mulig 

måte. 

4
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Kostnader før og etter oppstart av tjenesten

44

1) Det benyttes en timekostnad på 700 kr i Oslo.

Tjenestebruk/tidsbruk per måned

Antall besøk fra hjemmetjenesten 90 (3 hver dag)

Tidsbruk fra hjemmetjenesten 10 min per besøk

Total tidsbruk 900 min (15 t)

Kostnader per måned

Lønnskostnader hjemmetjenesten1 10 500 kr

Total kostnader uten velferdsteknologi 10 500 kr

RESSURSBRUK MED OG UTEN VELFERDSTEKNOLOGI

Kostnader for tjenesten med velferdsteknologi per måned

Kostnader Evondos (leie) 2 688 kr

Lønnskostnader hjemmetjenesten (2020) 7 350 kr

Lønnskostnader hjemmetjenesten (21-23) 4 200 kr

Kostnader til kjøring 221 kr

Totale kostnader med velferdsteknologi 10 259 kr
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• Uten elektronisk medisindispenser ville Marit fått 3 daglige besøk 

for utlevering av medisiner og måling av insulinnivået. 

• Etter tildeling av dispenser vil hjemmetjenesten redusere antall 

besøk fra 3 til 1 besøk daglig. Legger vi til besøk for påfylling og 

feilsituasjoner settes 54 sparte besøk/mnd. Det tilsvarer 648 

unngåtte besøk per år per dispenser.

• Med medisineringsstøtte forventes det at nivået av 

hjemmetjenester vil holdes på et stabilt nivå frem til Marit får et 

økt tjenestebehov.

• En indirekte gevinst av elektronisk medisineringsstøtte kan være 

utsatt sykehjemsplass som følge av riktig og presis medisinering

FORVENTET FREMTIDIG RESSURSBRUK
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Elektronisk multidosedispenser kan gi kommunen en samlet 

gevinst på ~100.000 kroner over tre år per dispenser

45

År 1 År 2 År 3 Totalt

Årlige kostnader for hjemmetjenester1 kr 126 000 kr 128 520 kr 131 090 kr 385 610

Bilkostnader2 kr 3 780 kr 3 856 kr 3 933 kr 11 568

Totale kostnader  kr 129 780 kr 132 376 kr 135 023 kr 397 179

År 1 År 2 År 3 Totalt

Årlige kostnader for hjemmetjenester3 kr 88 200 kr 51 408 kr 52 436 kr 192 044

Årlige lisenskostnader4 kr 32 250 kr 32 895 kr 33 553 kr 98 698

Bilkostnader2 kr 2 646 kr 1 542 kr 1 573 kr 5 761

Totale kostnader kr 123 096 kr 85 845 kr 87 562 kr 296 503

Gevinst kr 6 684 kr 46 530 kr 47 461 kr 100 675

*Alle kostnader er inflasjonsjustert med 2% årlig (Kilde: SSB, Konsumprisindeksen)

1) Det er benyttet en timespris på 700kr (inkl sosiale utgifter). Denne er multiplisert med 90 månedlige besøk, som hvert tar 10 minutter.

2) Statens sats for kilometergodtgjørelse = 3,50 kr. Oslo kommuner regner med at det i snitt kjøres 1km per besøk (Kilde: Oslo kommune, gevinstrapport – elektroniske medisindispensere)

3) Etter implementeringen av Evondos er antall besøk redusert til 1 per dag (+ ektra besøk hver 14. dag for skifte av multidoserull).

4) Månedlig leie for Evondos E300 = 2688 kr inkl. mva (Kilde: Nasjonal anskaffelse av medisindispensere).

UTEN VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERT

MED VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERT

file:///C:/Users/OSLOA2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GJCGPLY3/Gevinstvurdering%20EMD%20Versjon%200.8.pdf


Håkon

4
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Alder: 45 år.

Bosituasjon: Bor alene.

Jobbsituasjon: Deltidsstilling i dagligvarebutikk. 

Interesser: Fotball og ski.

Sykdomshistorie: Sarkoidose (sjelden sykdom som ofte rammer lungene).

Implementert velferdsteknologi: Pilly (elektronisk pilledosett). 

Ønsker og behov

• Håkon ønsker større frihet i hverdagen.

• Han er foreløpig ung, har behov for selvstendighet og følelse av 

egenmestring.

Situasjonen før elektronisk medisindispenser ble implementert

• Tidligere hadde Håkon ukesdosett som ble levert ut av hjemmetjenesten, 

men de opplevde stadig at flere av dosene lå igjen.

• Hjemmetjenesten startet derfor opp med utlevering av medisiner hver dag.

• Håkon var ikke fornøyd med denne løsningen. Det er vanskelig for tjenesten 

å levere til nøyaktig tidspunkt, og Håkon måtte utsette andre aktiviteter.

Oppstart av elektronisk medisindispenser

• De fant ut at elektronisk pilledosett kunne være en god løsning for Håkon.

• Etter at dette har blitt tatt i bruk, har de redusert antall besøk fra 4 per dag til 

2 per uke.

• Ved feilvarslinger eller spørsmål ringer Håkon til hjemmetjenesten.

• Det er fremdeles noen få doser som ikke blir tatt, men ikke så mange at 

løsningen ikke er bedre enn alternativet.

Gevinster

• Håkon er stort sett fornøyd med hvordan løsningen er i dag. Noe irritasjon 

i forbindelse med alarmer som er vanskelig å forstå.

• Han slipper å vente på hjemmesykepleien og kan gjøre det han vil, når 

han vil. En viktig gevinst for en bruker som ikke er eldre enn 45 år.

• Hjemmetjenesten oppnår gevinster i form av unngåtte kostnader og 

tidsbesparelser:

o Kraftig nedgang i antall besøk.

o Reduserte utslipp ved kjøring.

o Bedre ressursutnyttelse i tjenesten.

Utfordringer

Selv om løsningen fungerer fra, har det også oppstått noen utfordringer:

• Ansatte syntes det er vanskelig å skifte brett.

• Flere feilvarslinger som irriterer bruker.

• Det hender at Håkon tar ut dosene uten å ta pillene.

Hjemmetjenesten har jobbet med opplæring og iversatt tiltak for å minimere 

antall feilvarslinger.



Kostnader før og etter oppstart av tjenesten
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1) Det benyttes en timespris på 500kr (inkl sosiale avgifter) + påslag på 10% for kjøring

Tjenestebruk/tidsbruk per måned

Antall besøk fra hjemmetjenesten 120 (4 per dag)

Tidsbruk fra hjemmetjenesten 15 min per besøk

Total tidsbruk 1800 min (30 t)

Kostnader per måned

Lønnskostnader hjemmetjenesten1 22 000 kr

Kostnader til bilkjøring 1 934 kr

Total kostnader uten velferdsteknologi 23 934 kr

RESSURSBRUK MED OG UTEN VELFERDSTEKNOLOGI

Kostnader for tjenesten med velferdsteknologi per måned

Kostnader Pilly (leie) 825 kr

Lønnskostnader hjemmetjenesten 2 200 kr

Kostnader til bilkjøring 129 kr

Totale kostnader med velferdsteknologi 3 154 kr
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• Uten elektronisk medisineringsstøtte ville behovet for 

hjemmetjenester holdt seg stabilt på 4 besøk per dag. 

• Siden implementeringen av Pilly har brukeren i gjennomsnitt 

mottatt 2 besøk per uke, hvert på 30 min. Besøkene skyldes feil, 

endring i helsetilstand eller fylling av medisiner.

• Det forventes at behovet for helsetjenester i hjemmet vil holde 

seg stabilt i årene som kommer.

Siden Håkon tok i bruk Pilly har kommunen unngått kostnader 

tilsvarende 250 000 kr per år. Dette har gitt frigjort kapasitet og 

reduserte utslipp ved kjøring.

FORVENTET FREMTIDIG RESSURSBRUK
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Enkel medisindispenser kan gi kommunen en samlet gevinst på  

~760.000 kroner over tre år per dispenser
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*Alle kostnader er inflasjonsjustert med 2% årlig (Kilde: SSB, Konsumprisindeksen)

1) Det er lagt til grunn en timespris på 550kr inkludert sosiale avgifter og 10% påslag for kjøring mm. Brukeren har 4 besøk hver dag og hvert besøk tar 15 minutter.

2) Brukeren bor 2km unna, altså 4km kjøring per besøk. Statens sats for kjøregodtgjørelse = 4,03 kr er lagt til grunn (Kilde: Skatteetaten).

3) Pris per måned inkl mva = 825 kr (Kilde: Nasjonal anskaffelse av medisindispensere).

4) Med Pilly reduseres antall besøk til 2 per uke som hvert tar 30 minutter i gjennomsnitt.

2018 2019 2020 Totalt

Årlige kostnader for hjemmetjenester1 kr 264 000 kr 269 280 kr 274 666 kr 807 946

Bilkostnader2 kr 23 213 kr 23 677 kr 24 151 kr 71 040

Totale kostnader uten velferdsteknologi kr 287 213 kr 292 957 kr 298 816 kr 878 986

2018 2019 2020 Totalt

Årlig kostnad Pilly3 kr 9 900 kr 10 098 kr 10 300 kr 30 298

Årlige kostnader for hjemmetjenester4 kr 26 400 kr 26 928 kr 27 467 kr 80 795

Bilkostnader4 kr 1 548 kr 1 578 kr 1 610 kr 4 736

Totale kostnader med velferdsteknologi kr 37 848 kr 38 604 kr 39 377 kr 115 829

Gevinst kr 249 365 kr 254 353 kr 259 440 kr 763 158

UTEN VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERT

MED VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERT
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Foreta avrop

André Alves



Foreta avrop av medisindispensere ved å klikke her! 

Les også om følgende på Østre Toten sine nettsider:  

• Kort om avtalen

• Fordeling av kostnader mellom kommunene

• Prisliste

• Fremgangsmåte for avrop på rammeavtalen

• Kontaktpunkter hos leverandøren

• Møtevirksomhet med leverandøren

Anskaffelse av 

medisindispensere

https://www.ostre-toten.kommune.no/tjenester/naring-skatt-og-innfordring/anskaffelse-av-medisindispensere/

