
Side 1 av 3 

 
 
 
 
 

 
Elektronisk medisinering 

Detaljkartlegging for vurdering av elektronisk 
medisineringsstøtte 
 

En forutsetning for anvendelse av skjemaet er at riktig bruker er identifisert og man har et helhetlig bilde av brukers situasjon. 
Kartleggingsskjemaet brukes for å vurdere om tjenestemottaker kan ha nytte av elektronisk medisindispenser. Skjemaet fylles ut i 
samtale med bruker og eventuelt pårørende. Beslutning om å søke om elektronisk medisinering tas sammen med bruker. 
 
Merk at ulike medisindispensere vil ha noe ulik funksjonalitet og bruksområde. Punktene i skjemaet dekker et ganske bredt spekter av 
mulig funksjonalitet.  Hvis man har mulighet til å velge mellom ulike produkter, vil dette skjemaet hjelpe med å identifisere 
brukerbehov for funksjonalitet og kan dermed brukes som grunnlag for valg av produkt. 

 
Utfylling av skjema 

Hvem har bidratt med 
informasjon til utfylling 
av skjemaet? 

 Tjenestemottaker  Pårørende 

 Ansatt 
Navn og stilling 

 
Dato for utfylling av 
skjema 

 

 
Informasjon om tjenestemottaker 

Navn 

 
Fødselsdato 

 

 
Kartlegging i forbindelse med vurdering av elektronisk medisineringsstøtte 

Medisineringsløsning i dag 

Hva slags medisineringsløsning har du i dag? 

 Multidose  Medisindosett  Annet 

Kommentar 

 

Tidspunkt for medisinering 

 

På hvilke tidspunkt i løpet av døgnet tar du medisiner i dag? 
 

Klokkeslett:       
 

Eventuelt andre tidspunkter (for eksempel x 1 pr. uke) 
 

Beskriv 

 

Andre tilsyn i løpet av dagen 

 

Har tjenestemottaker andre tilsyn i løpet av dagen? 
 

Klokkeslett:       
        

Beskriv 

 

Mulig nytte for bruker ved å ta i 
bruk elektronisk medisinering 
 

(mål for tiltaket i Profil) 

 

 Riktigere medisinering til riktig tidspunkt  
 

 Færre avvik og færre helserelaterte følgekomplikasjoner 
 

 Selvstendighet og mestringsfølelse 
 

 Mer frihet – ikke bundet til hjemmet 
 

 Mer privatliv gjennom færre hjemmebesøk 
 

 Annet 
 

Kommentar 

 
 

 

Helse, omsorg og sosial 

Velferdsteknologi 
Versjon: 03.10.19 
 

Skjema 
 

Unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13,1 og hol. § 12-1 
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Behov for påminnelser 
 

Ønsker du en påminnelse i form av lyd- 
eller lyssignal når du skal ta medisinene? 
(husk at lys-/lydsignal kan virke 
stressende på enkelte personer) 

 

 Tjenestemottaker ønsker lydalarm når medisiner skal tas 
 

 Tjenestemottaker ønsker lyssignal når medisiner skal tas 
 

Kommentar 

 

Er det utfordringer knyttet til 
håndmotorikk, syn eller hørsel? 

 Nei  Ja 

Detaljert beskrivelse 

 

Behov for mobilitet 
 

Ønsker du å ta med deg dispenseren ut 
av huset? (noen dispensere er mer egnet 
for å støtte dette behovet enn andre) 

 
Mottaker ønsker å kunne ta med seg dispenseren ut av huset og ikke være 
bundet til hjemmet ved medisineringstidspunktene 

Kommentar 

 

Mobildekning 
 

Det må være god mobildekning i 
området hvor dispenseren skal brukes 

 

 Mobildekningen er OK i området hvor tjenestemottaker ferdes 
 

 Det er redusert mobildekning (risiko) 
 

Kommentar 

 
 

Anbefaling 

Anbefalt produkt og faglig 
begrunnelse 
 

Vil tjenestemottaker ha nytte av 
elektronisk medisinering? Hvilken type 
skal vedkommende ha? Hva er brukers 
mål med elektronisk medisinering? Må 
ses i sammenheng med 
gevinstvurdering (Excel-skjema) 

 Pilly  Multidose 

Begrunnelse 

 

 

Tjenestedetaljering 
Informasjonen som legges inn her danner grunnlaget for å sette innstillinger i det web-baserte administrasjonsverktøyet 
for valgt dispensertype. 
 

SMS-varsler 
 

Hvilke SMS-varsler er aktuelle? (skrives i 
tiltaksbeskrivelsen) 

Medisin ikke tatt  Ja 

Lavt batteri  Ja 

Få medisindoser igjen  Ja 

Ikke kontakt/ute av dekning? 

Mottakere av SMS-varsler 
 

Før opp så mange telefonnumre som er 
aktuelle. I adm.-verktøyet settes 
tidspunktene for «dag» og «kveld» iht. 
arbeidstiden på ditt tjenestested.  

 

Dag 

 
Tlf.nr. og navn 

 
Kveld 

 
Tlf.nr. og navn 

 
Natt 

 
Tlf.nr. og navn 

 
Helg 

 
Tlf.nr. og navn 

 
Ev. reserve: 

 
Tlf.nr. og navn 

 
 

Merk: Vær bevisst på at numrene må endres iht. endringer hos mottaker, f.eks. ved 
utenlandsreiser eller ved opphold utenfor hjemmet (korttidsopphold). 
 

Opplæringsbehov 
 

 

 
Hvem har behov 
for opplæring?:  Tjenestemottaker  Pårørende  Andre 

Fylling av dispenser 
 

Hvor ofte skal dispenser fylles og av 
hvem? (skrives i tiltaksbeskrivelsen) 

Ansvarlig for fylling:  

Hvor ofte?:  
Kommentar 
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Instruks i displayet 
 

Programmering; påminnelse (skrives i 
tiltaksbeskrivelsen) 

Hva ønsker bruker at varselet skal si? 

Beskriv 

 
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:  
       

 
 


