
Rutin för rollfördelning, Evondos 
 

MAS, Enhetschef HSL, Vårdutvecklare HSL, Driftansvarig 

 Ansvarig för rutin, anvisning och larmkedja uppdateras samt efterföljs 

 Ansvarig för att manualer uppdateras 

Driftsansvarig egenregin (Mårten Bylander) 
 Stöd till superanvändare med kontinuerlig avstämning i sin organisation 

 Ansvar för att inventera fortsatt kompetens-och utbildningsbehov för superanvändare 

 Huvudansvarig för att lägga till nya medarbetare, SSK o USK 

 Ansvarig att upprätthålla telefonnummer för larmkedja 

 Huvudansvarig för kontakt till support 

 Ansvarar för avrops/beställa nya medicingivare för egenregin och Synapsen 

 Ansvarar för att information från Evondos, kommer till berörd personal 

 Ansvarar tillsammans med superanvändare för att uppdateringar från Evondos efterföljs 

 Ansvarar för kontakt med Synapsen 

Driftsansvarig Synapsen (Helena Johansson) 
 Stöd till superanvändare med kontinuerlig avstämning i sin organisation 

 Ansvar för att inventera fortsatt kompetens-och utbildningsbehov för superanvändare 

 Huvudansvarig för att lägga till nya medarbetare, SSK o USK 

 Ansvarig att upprätthålla telefonnummer för larmkedja 

 Huvudansvarig för kontakt till support 

 Kontaktar driftansvarig på egenregin när behov av ny medicingivare uppstår 

 Ansvarar för att information från Evondos, kommer till berörd personal 

 Ansvarar tillsammans med superanvändare för att uppdateringar från Evondos efterföljs 

 Ansvarar för kontakt med egenregin 

 Ansvarig för att avslutade medicingivare direkt kommer åter till förrådet på Turbingränd 

Medicingivaransvarig, undersköterska hemsjukvården egenregin 

(Anita Berntsson, Ingela Ljungek)   
 Kontroll på aktuellt lager av medicingivare 

 Bistå verksamheten med eventuellt byte av medicingivare hos vårdtagare, gäller egenregin 

 Ansvarar för att ta emot leverans och returnera medicingivare 

 Rengöring av medicingivare vid återtagande av medicingivare 

 Ladda batteri på ej använda medicingivare regelbundet, minst varannan månad 

(8h/laddning) 
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 Har ansvar att skilja på Evondos för rökare och för icke-rökare 

Superanvändare egenregin och Synapsen 
 Tilldela/avsluta medicingivare till patient i systemet 

 Utbilda sjuksköterskor och undersköterskor i system och medicingivare 

 Ansvara för jobba aktivt så att inaktiva medicingivare kommer ut till nya patienter så snabbt 

som möjligt 

 Ansvarar tillsammans med driftansvarig för att uppdateringar från Evondos efterföljs 

Systemägare (Verksamhetschef HSL, Martina Lund) 
 Upphandling 

 Driftbudget 

 Licenser 

 Avtalsförnyelse alt. avveckling 

 Kontakter och samverkan med företrädare för närliggande system 

 Säkerställer att förvaltning av systemet sker utifrån ett verksamhetsperspektiv 

 Bevakar att utveckling av systemet sker utifrån ett verksamhetsperspektiv 
 


