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Typer av larm

1. Uteblivet medicinintag

2. Strömavbrott

3. Mekaniskt eller tekniskt fel i medicingivaren 

4. Inga läkemedel i medicingivaren

5. Medicingivaren har öppnats utan tillåtelse

6. Ingen nätverksuppkoppling



1. Uteblivet medicinintag

Vardagar 08- 16
SSK tar kontakt med 

PAS/områdes SSK som 
följer upp larm och 

agerar  beroende på 
orsak

Hela dygnet:
Tjänstgörande SSK tar 

emot och kvitterar larm

SSK tittar i Evondos app 
efter brukarens 

identitet 

Vid behov av åtgärd åker 
SSK eller USK hemsjukvård 

till brukaren

Natt SSK 21-08
Om ej akut behov

SSK skriver meddelande i 
Combine till SSK- grupp som 
har ansvar för brukaren. Vid 

helg, muntlig rapport till 
tjänstgörande SSK dag.

16 – 21 samt 
helgdagar

SSK följer upp larm och 
agerar beroende på 

orsak



2. Strömavbrott

08-16
SSK eller USK 

hemsjukvården följer 
upp åtgärdar vid 

behov

Hela dygnet:
SSK tar emot och 

kvitterar larm

16-08
SSK skickar 

meddelande i Combine 
med information till 
SSK- grupp som har 

ansvar för brukaren. Vid 
helg, muntlig rapport 
till tjänstgörande SSK 

dag

SSK tittar i 
Evondos app efter 

brukarens identitet

Beräknat 
strömavbrott mer 
>24h. SSK åtgärd 

enligt rutin



Ev byte av medicingivare sker 
vardagar efter kontakt med 

support.
Om medicingivaren inte går 

att använda och inte byte kan 
ske, åtgärd av SSK enligt rutin• Systemet har stängt av 

medicingivaren
• Ett internt fel förhindrar 

medicingivaren att ge ut 
apodos

• Ett internt fel förhindrar 
medicingivaren att ge ut 
apodos i reseläge

3. Mekaniskt eller tekniskt fel i medicingivaren

Kl 08 -21
SSK tar emot och kvitterar 
larm, tittar i Evondos app 
efter brukarens identitet

SSK skickar meddelande i 
Combine med 

information till SSK-grupp 
som har ansvar för 

brukare,  medicingivaren 
byts ut dagtid. Helg 

kontaktas tjänsteförande 
SSK

Kl 21-08
SSK Natt tar emot och 

kvitterar larm, tittar efter 
brukarens identitet i app

SSK tar emot och kvitterar 
larm, tittar i Evondos app 
efter brukarens identitet

SSK eller USK 
hemsjukvården åker 

till brukaren för 
åtgärd

• Läkemedelsfackets lucka är 
öppen

• Luckan till facket för ej uttagna 
läkemedel är öppen

• Dosrullen sitter fast
• Läsningsfel på dospåsen, 

läkemedlet ska ges manuellt

SSK eller USK 
hemsjukvård åker till 

brukaren och 
genomför åtgärd

kl 21-08
SSK tar ställning till hur akut 

en åtgärd behöver vidtas



4. Inga läkemedel i medicingivaren

. 

SSK eller USK hemsjukvården 
följer upp och åtgärdar

Kl 08-21
SSK tar emot och kvitterar 
larm, tittar i Evondos app 
efter brukarens identitet

Kl 21-08
SSK Natt tar emot och 

kvitterar larm, tittar i app 
efter brukaren identitet

SSK Natt skickar meddelande i 
Combine med information till SSK-

grupp som har ansvar för brukaren, 
åtgärdas dagtid. Vid helg, muntlig 

rapport till tjänstegörande SSK dag. 



5. Medicingivaren har öppnats utan tillåtelse

SSK tittar i Evondos app 
efter brukarens identitet

08-21
SSK  eller USK 

hemsjukvården  
åtgärdar. 

Hela dygnet:
SSK  tar emot och 

kvitterar larm 21-08
Natt SSK meddelar 
dag SSK- grupp via 

Combine eller muntlig 
rapport till 

tjänstgörande SSK 
helg



6. Ingen nätverksuppkoppling

Kl 08-21
SSK tar emot och 

kvitterar larm

SSK eller USK hemsjukvården 
agerar enligt rutindokumentet.

SSK Natt skickar meddelande i 
Combine till SSK-grupp som har 
ansvar för brukaren, SSK dagtid 
agerar enligt rutindokumentet. 

Tjänstgörande SSK helg kontaktas 
om det är helg.

SSK tittar i 
Evondos app efter 

brukarens 
identitet

Kl 21-08
Natt SSK tar emot 
och kvitterar larm

SSK tittar i 
Evondos app efter 

brukarens 
identitet


