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Evondos 
Medicingivare implementeras i hemtjänst egenregi, privata utförare först juni 2021. 

HSL-ansvar 
När patienten får en medicingivare finns ett läkemedelsövertag och ansvaret ligger hos 

sjuksköterska. All dokumentation görs i Hälsoärende för läkemedelshantering. 

Rollfördelning/ansvar för HSL-personal 

Se dokument ”Rollfördelning” finns i HSL-handboken, Falkenbergs kommun. 
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Larmkedja 
Se dokument HSL-handboken, Falkenbergs kommun.  

Vid nödöppning av Evondos finns det nödnycklar. En nödnycklar finns i nyckelskåpet märkt “Söder” 

på Turbingränd en nödnyckel i nyckelskåp i Ullared och en nödnyckel finns i nyckelskåpet på 

Synapsen. 

Manualer 
Se dokument i HSL-handboken, Falkenbergs kommun. 

 Manual Distansvårdssystemet/webverktyget för vårdpersonal/sjuksköterska 

 Manual för administratör/superanvändare 

 Manual läkemedelsrobot/medicingivare 

 Manual mobil app 

Förvaring av medicingivare 
Förvaring av ej aktiva medicingivare finns på hemsjukvården Turbingränd. Förvaras i förråd i norr-

korridoren. 

Hjälp/support 
Support från Evondos kundstöd, måndag- söndag mellan klockan 08-20, telefon: 0702-49 01 54. 

Mailsupport via support@evondos.se. 

Sjuksköterska 

Uppstart 
Sjuksköterska använder bedömningsunderlag, (se dokument i HSL-handboken) där patienten 

behöver uppfylla kriterier för få en medicingivare. 

Sjuksköterska ber driftsansvarig att avropa medicingivare om det inte finns inaktiva att använda. 

Sjuksköterska informerar hemtjänstgrupp samt ansvarig läkare att patienten får en medicingivare, 

dokumenteras. 

Superanvändare går in i webverktyget för att skriva in patienten i websystemet. 

Sjuksköterska lägger in ID-nummer hämtat från Apodosrulle (skrivs i exakt samma format i 

websystemet som text på Apodos). 

Sjuksköterska ber superanvändare att koppla samman patient med aktuell medicingivare. 

Sjuksköterska ansvarar för att patient med uppstartad medicingivare har HSL-insats från hemtjänst 

parallellt under 14 dagar. 

Sjuksköterska är ansvarig för att ordinationerna i Pascal är aktuella. 

Sjuksköterska ansvarar för uppföljning (se dokument i HSL-handboken) efter 14 dagar.  Om patienten 

fortsätter använda medicingivare efter uppföljning så avslutar sjuksköterska HSL-insatserna. 
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Alla patienten som har medicingivare skall vara upplagda i Appva. 

I drift 
Sjuksköterska är ansvarig för att kontrollera att ordinationerna i Pascal är aktuella. 

Sjuksköterska inaktiverar medicingivaren i samband med exempelvis sjukhusvistelse. Kan även göras 

av hemsjukvårdens undersköterska. 

Sjuksköterska ansvarar för att starta upp medicingivare efter inaktivering, detta görs via 

medicingivaren. Kan även göras av hemsjukvårdens undersköterska. 

Sjuksköterska ansvarar för reseläge, vilket görs i webverktyget eller manuellt på medicingivare kan 

även göras av hemsjukvårdens undersköterska.  

Sjuksköterska som tar emot larm från medicingivaren är ansvarig för att radera SMS när åtgärd är 

utförd. 

Driftsstörning 

Om medicingivaren inte fungerar, ska sjuksköterska kontakta en superanvändare, om hen inte är i 

tjänst skall man starta upp tillfälliga HSL-insatser tills medicingivaren åter fungerar. 

Om strömmen är borta en längre tid, mer än 12 h, skall sjuksköterska starta upp tillfälliga HSL-

insatser tills strömmen är åter. 

Om nätverket ligger nere skickas det ett första larm till larmtelefonen, medicingivaren fortsätter att 

ge medicin men inga övriga larm går fram till larmtelefonen.  

Vid påfyllning rengörs medicingivaren med desinfektion och mjuk trasa. 

Avsluta 

Sjuksköterskan ansvarar för att patienten avslutas i webverktyget, kontakta superanvändare. 

Sjuksköterskan ansvarar för att medicingivaren kommer åter till hemsjukvården, Turbingränd. 

Undersköterska hemsjukvården, egenregi 
Är medicingivaransvariga, se rollfördelning, HSL-handboken. 

Hemsjukvårdens undersköterska kan utföra leverans av medicingivare till patient i egenregin. 

Hemsjukvårdens undersköterska kan utföra hämtning av medicingivare hos patient efter avslut, 

gäller patienter i egenregin.  

Påfyllning av medicingivare utförs av undersköterska hemsjukvård med delegering DV046 

Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos – Evondos 

Vid påfyllning rengörs medicingivaren med desinfektion och mjuk trasa. 

 


