
Tjenestereise for elektronisk medisineringsstøtte
DIALOGKONFERANSE, LARVIK, 6.4.2017
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BRUKER PÅRØRENDE

Vurdere type 
tjeneste/
løsning

Kartlegge 
brukerbehov

FASTLEGE SPESIALIST / HF APOTEKHJEMMETJENESTEN VEDTAKSADMINISTRASJON
(Bestillerkontor, tjenestekontor 

osv.)

LEVERANDØR
AV TEKNOLOGIEN

PAKKEFABRIKK DISTRIBUTØR

Fatte vedtak og 
administrere 

vedtak

Formidle 
ordineringskort til 

apotek

Levering av 
medisin på enhet

Klargjøring for 
dispenser

Kon�gurering av 
utstyr 

Utplassering Opplæring av bruker 
(+pårørende) 

Oversikt over 
medisiner som skal 

tas/er tatt
+Ta riktig mengde 

Ta medisiner fra 
pakning til munn

Medisin tas feilPakking/
dosering av 
medisiner

Informasjon om 
medisinene og 

om bruk

Huske medisinerMulig behov? Varsler behov a) Dokumentere 
endringer i 
tiltaksplan
b) Justere 

kon�gurasjon og 
rutiner

Testperiode
+ tilpasning
+ evaluering

Feil på utstyrAvtale levering 
fra apotek

Sjekke at apotek 
har fått 

bestilling

Før medisinen når bruker

Vurdering og vedtak Kontakt med apotek Klargjøring av medisiner og utstyr Oppstart av elektronisk medisineringsstøtte Drift av elektronisk medisineringsstøtte Evaluering Avslutning

Under - medisinen er “hos” bruker Etter 

Varsler og alarmer 
følges opp

Dispenser fylles 
opp jevnlig

Levering av 
medisiner

Justering ved 
endring av medis-
iner/bytte batterier

-identi�sere behov 
for endring

- fornye ord. kort 
e-resept

- sjekke med 
apotek

Dokumentasjon a) Fortsette
eller

b) Avslutte

DokumentasjonEvaluering
- effektivitet
- kvalitet i tj.
-livskvalitet

mestrer bruker 
utstyret

Avslutning
- hentes

- nullstilles

Vedtak avsluttes

a) Midlertidig 
stopp (i 

institusjon, ferie 
el.)

b) Overføre infoStort potensiale 
for feil

Fax

Lege sender 
ordinasjon

Ta medisiner på 
reise

Kan kommune/ 
apotek/fastlege 

/distributør 
/pakkefabrikk
/leverandør av 

teknologien få en ny 
rolle? 

Hvordan kan teknologien 
stimulere til økt 

selvstendighet og 
mestring? Kan vi se nytt på 

roller også her?

Må hjemmetjenesten 
følge opp 

kommunikasjon 
mellom apotek og 

fastlege?

Samhandling og kommunikasjon

Før medisinen når bruker

Vurdering og vedtak Kontakt med apotek Klargjøring av medisiner og utstyr Oppstart av elektronisk medisineringsstøtte Drift av elektronisk medisineringsstøtte Evaluering Avslutning

Under - medisinen er “hos” bruker Etter 

Det er tungvint for den ansatte å gjennomføre oppgaver relatert til gjennomføringen av tjenesten Kommunen blir sittende med en 
koordinatorrolle. Koordinerer oppgaver som andre aktører egentlig har ansvar for.
Ikke godt nok system for å fange opp endringer i medisinering, som skjer på forskjellige steder\nivåer. Fastlege, spesialist, sykehus.
Manglende oversikt kan føre til feil
Kommunen mangler:
Sporing og oversikt over hva som skjer fra "bestilling er sendt til medisinen er levert" (må gjøres manuelt)
Systemer og løsninger som "snakker sammen"
Systemer der oppdateringer skjer automatisk dersom noe endres et sted

-

-
-

-
-
-

Ordinering av medisiner
Tungvint
Kommunen blir mellomledd
"Alle" mister oversikt
Mangler god løsning for endring og etterbestilling

-
-
-
-

Pakking/dosering av medisiner
Lite �eksibelt ved behov for endring av doser
Ikke all medisin er egnet til pakking i doser
Bruker mister oversikt når ikke alt kan pakkes sammen

-
-
-

Levering av medisiner
Mangler i dag valgmuligheten "direkte fra 
apotek"
Kommunen som mellomledd: forsinker og 
fratar bruker mulighet til egenmestring og 
kontroll

-

-

Informasjon om 
medisiner (og om bruk)

Hva skal tas?
Hvorfor skal det tas?
Hvordan skal det tas?
Hvilke piller er for hva?
Er det spesielle ting å passe 
på når disse medisinene tas?

-
-
-
-
-

Huske medisiner
Trenger hjelp til å huske å ta medisiner uansett hvor 
du er
Det er vanskelig å endre tidspunkt for påminnelser
Påminnelser/varsler kan være stigmatiserende

-

-
-

Oversikt over medisiner 
som skal tas/er tatt

Bruker mangler oversikt over:
·        Hva skal tas nå?
·        Hva har jeg nettopp tatt?
·        Hva skal tas i dag?
Bruker mangler mulighet til å 
registrere hva de har tatt
Bruker har behov for å ta riktig 
mengde medisin (ikke for mye)
"Støtteapparat" kan ikke se om 
bruker har tatt/hva bruker har tatt

-

-

-

-

Ta medisiner fra pakning til munn
Bruker kan ha:
·        Motoriske utfordringer
·        Synshemming
·        Hørselshemming
Som gjør det vanskelig å få tatt medisinene
Kan miste medisin eller glemme å putte i munnen 

Ta medisiner på reise
Lite mobile løsninger gjør at man blir "bundet til 
hjemmet" der dispenseren er fordi den:
o   Er vanskelig å frakte med seg
o   Bråker
o   Kan slutte å fungere

Fare for feil

   Potensiale for 
feil i overgangene
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