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SAMMENDRAG 

Gevinstrealiseringsplanen beskriver medido medisindispenser som Mandal og 

Lindesnes kommune har valgt å implementere hos tjenestemottakere. Planen 

beskriver gevinster som er planlagt og oppnådd i perioden 2018-2019. Gevinstene 

som beskrives er kvalitet, spart tid og unngåtte kostander.   

Valgt teknologi  

Medido medisindispenser 

Endringer  

Å gå fra at hjemmetjenesten manuelt leverer ut medisiner til at medido 

medisindispenser står for utlevering av medisiner. 

Gevinster  

Økt kvalitet 

 Trygghet for bruker/pårørende 

 Bo hjemme lengre/selvstendighet/frihet 

 Kvaliteten i tjenesten; riktig medisin til riktig tid 

Spart tid 

 Unngått tid på kjøring 

 Antall timer forbrukt på medisinoppfølging/besøk 

Unngåtte kostnader 

 Bo hjemme lengre 

 Spart utgifter på drivstoff 

 Besøk/medisinoppfølging 

 Oppbemanning 
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1.0 Introduksjon  
 
Agder består av 30 kommuner med over 300 000 innbyggere. Kommunene i 
regionen satser på bruk av velferdsteknologi for å kunne imøtekomme fremtidens 
utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet.  
Kommunene har hatt en fragmentert tilnærming på området med deltagelse i ulike 
prosjekter innen ulike satsingsområder. Kommunene i Agder har gjennom Regional 
koordineringsgruppe (RKG) besluttet at man nå ønsker en mer helhetlig tilnærming til 
innføring og anvendelse av velferdsteknologiske løsninger på tvers av kommunene i 
Agder.  
Det er regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) som 
koordinerer dette prosjektet på vegne av 30 kommuner.  
Helsedirektoratet gav i 2015 Agder et oppdrag, om å etablere et offentlig, nasjonalt 
midlertidig responssenter (alarmmottak) for digitale trygghetsalarmer og gjennomføre 
en felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer. Agderkommunene pekte på 
Kristiansand kommune som prosjekteier av oppdraget, og dette ble forankret i 
Rådmannsgruppen Regionplan Agder. Etter en konkretiseringsfase bestod 
oppdraget i å inngå avtaler for kjøp av digitale trygghetsalarmer og annen nødvendig 
trygghets- og varslingsteknologi for hjemmeboende og beboere på institusjon, samt 
etablere en bemannet kommunal tjeneste for mottak av alarmer. Den formelle 
prosessen knyttet til felles anskaffelse ble gjennomført av OFA (Offentlig felles 
anskaffelse Agder). Anskaffelsen av trygghets- og varslingsteknologi ble avsluttet 
oktober 2017 og valgt leverandør er Telenor Objects, med underleverandører.  
 
Mandal kommune satser på bruk av velferdsteknologi for å kunne imøtekomme 
fremtidens utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet. Satsningen på innføring av 
velferdsteknologi, digitalisering og infrastruktur innen helse- og omsorg er omtalt i 
kommuneplanen for Mandal kommune: Mandal kommune Kommuneplan 2015-2027  
 
Kommunens satsning er i tråd med Agder prosjektet «Innføring velferdsteknologi 
Agder». Prosjektet er en den del av det nasjonale velferdsteknologi programmet sin 
spredningsfasen fra 2017-2020. Målet med prosjektet er at: «Trygghets- og 
varslingsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenesten i alle 30 kommunene 
innen 2020 på en slik måte at det gir gevinster». 
 
Kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal slå seg sammen til nye Lindesnes 
kommune fra og med 01.01.2020. Arbeidet med innføring av velferdsteknologi er 
koordinert i en felles arbeidsgruppe bestående av Stian A. Broberg (Mandal), 
Marianne Holmesland (Lindesnes) og Nina Ikdahl Tveite (Marnardal). 
Prosjektkoordinator er Tone Hinna Hovdenak og arbeidsgruppen rapporterer direkte 
til Heidi Henanger Haven, kommunalsjef Velferd, nye Lindesnes kommune.  

http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1002/GjeldendeBestemmelser/Mandal%20Kommune%20Kommuneplan%202015-27.pdf
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1.1 Forankring og budsjett  

 

Innføring av velferdsteknologi i Mandal kommune er 

forankret politisk og administrativt.  

Satsning på velferdsteknologi ble først beskrevet i 

kvalitetsmelding Helse og omsorg, vedtatt i november 

2014. Hvilket medførte innføring av 

hverdagsrehabilitering og omsorgsteknologi som tiltak i 

handlingsplan for 2015.  

For å imøtekomme samhandlingsreformens krav og 

Mandal kommunes demografiske utfordringer med 

økning av antall eldre i befolkningen ble det utarbeidet 

en prosjektplan for innføring av hverdagsrehabilitering 

og velferdsteknologi, vedtatt i bystyret i september 

2015. 

Det er siden 2015 frem til i dag arbeidet med forankring 

på alle nivåer; politikere, administrativ ledelse, 

helsepersonell og innbyggere.  

Budsjettet for Mandal kommune består av en driftsdel 

og en investeringsdel. Siden 2015 har det vært avsatt 

midler til innføring av velferdsteknologi på kommunens 

investeringsbudsjett. For 2019 er det avsatt: 

 

Kommunens satsning på velferdsteknologi sees videre 

på driftsbudsjettet. Siden 2015 til d.d. benyttes 40% 

fagutviklerressurs til arbeid med innføring 

velferdsteknologi. Kommunen har siden 2015 etablert 2 

x 100% stillinger innen velferdsteknologi/tekniske hjelpemidler. Det er rekruttert 

kompetanse innen automasjon og IKT samorganisert med øvrige teknikerne i 

kommunens hjelpemiddelavdeling.  

Investeringsbudsjettet 2019 

Digitalisering og infrastruktur 
helse- og omsorg 

1 560 000 

Digitalisering trygghetsalarmer    650 000 

Innføring E-lås    900 000 

Sum 3 110 000 

Mandal kommune: 

- Kommunen er i en sterkt vekst i 

aldersgruppen 67-79 år. Fra 2020 

vil aldersgruppen 80-89 øke. Den 

sterke veksten for gruppen 

mellom 67-79 år de første årene 

er et argument f or å styrke den 

hjemmebaserte omsorgen i årene 

som kommer. 

- Kommunen skal fra 01.01.2020 

slå seg sammen med Lindesnes 

og Marnardal. 

 

Trygghets- og 

mestringsteknologi: 

Digital trygghetsalarm 

Medisindispenser 

Digitalt tilsyn, kamera 

Lokaliseringsteknologi/GPS  

Dørsensor 

Bevegelsessensor 

E-lås 
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1.2 Disposisjon av planen  

 

Denne gevinstrealiseringsplanen skal gjenspeile gevinstrealiseringsprosessens tre 

faser: 

Fase 1 - Gevinstkartlegging, kapittel 2.0  

Fase 2 - Gevinstplanlegging, kapittel 3.0   

Fase 3 - Gevinstoppfølging, kapittel 4.0  
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2.0 Gevinstkartlegging 
 

Kapitlet beskriver gevinstene som Mandal kommune kan oppnå gjennom 

implementering av multidosedispenser. Kapitlet beskriver hvordan helse- og 

omsorgstjenestene skal endres ved hjelp av teknologi og hvilke positive effekter dette 

vil skape for brukere, pårørende og ansatte. Det angis videre forutsetninger for at 

gevinstene blir realisert.  

2.1 Identifiser brukere og definer gevinster 

 

Medido multidosedispenser 

 

Elektroniske medisindispensenere benyttes som tiltak ved vedtak om helsetjenester i 

hjemmet der hvor tjenestemottaker har behov for hjelp til å huske å ta medisinene 

sine. Hjemmetjenesten programmerer når medisinene skal bli matet ut av 

dispenseren. Dispenseren mates med multidoserull hver 14 dag, dette utføres av 

hjemmetjenesten. I praksis vil et eksempel kunne være at hjemmetjenesten er på 

oppdrag hos bruker 2 ganger om dagen med medisin. Etter innføring av 

medisindispenser kan hjemmetjenesten redusere til 1 oppdrag hver 14 dag for å 

etterfylle dispenseren.  

Når det er tid for medisin vil dispenseren gi lydsignal som indikerer at nå skal 

medisinen tas. Tjenestemottaker trykker på OK knappen og multidosepose(r) mates 

ut. Blir det ikke trykket på OK knappen, vil det gå et varsel til Responssenteret, som 

videre tar kontakt med tjenestemottaker, eventuelt hjemmetjenesten som følger opp 

varselet. 
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Kartlegging og organisering 

Mandal kommune har hatt en gjennomgang av potensielle tjenestemottakere og 

kartlagt at aktuell teknologi kan være aktuelt hos opp mot 50 stk. Kommunen 

nedsatte en prosjektgruppe hvor de ansatte fra sonene fikk i oppgave å finne 

tjenestemottakere som allerede hadde vedtak helsetjenester i hjemmet/bistand til 

utdeling av ferdig istandgjort legemidler og som kunne være aktuelle for 

medisindispenser. Det ble benyttet et utarbeidet kartleggingsskjema. Utfra 

kartleggingsskjema fikk man fort en indikasjon på om en bruker kunne være aktuell 

eller ikke.  

Opplæring og informasjon i sonene ble gjennomført. Avdelingsledere og teamledere 

fikk først innføring. Deretter ble det igangsatt opplæring og informasjon på fagmøter 

slik at alle ansatte fikk innføring i hvordan dispenseren fungerte. Det er innført en 14 

dagers testperiode fra dispenser settes inn til hjemmetjenesten reduseres antall 

besøk. Dette for å sikre god opplæring og trygghet før tjenesten reduseres.  

Endringer 

 

Fysiske medisinbesøk erstattes med en medisindispenser. 

 

Gevinster 

 

Formålet med å innføre medisindispenser er for å gi gevinster i form av økt kvalitet 

for tjenestemottaker og tjenesteyter, spart tid og unngå kostander.  

Gevinstrapport fra nasjonalt velferdsteknologi program viser også til gevinster ved 

bruk av medisindispener: 

Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen bydeler i Oslo kommune 

utgav tidligere i år resultater fra sitt prosjekt «Velferdsteknologi i sentrum» i 

samarbeid med sin forskningspartner. De kunne vise til store gevinster i redusert 

antall hjemmebesøk (35 %) og redusert tid per besøk (39 %) knyttet til bruk av 

elektronisk medisineringsstøtte (Intro International, 2016). Studien omfattet også 

tjenestemottakere som hadde hatt helsesjekk og mobil trygghetsalarm, som 

reduserte antall besøk ytterligere. 

Resultatene fra de andre kommunene bekrefter at det er store potensielle gevinster 

med elektronisk medisineringsstøtte. 

Rett medisin til rett tid 

Ved bruk av medisindispenser slipper tjenestemottaker å vente til hjemmesykepleien 

kommer for å gi medisin.  

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/gevinstrealiseringsrapporter-nasjonalt-velferdsteknologiprogram/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20%E2%80%93%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf?download=true
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Mestringsfølelse 

Tjenestemottaker kan få en mestringsfølelse på at de nå greier å håndtere 

medisinene sine selv, uten at hjemmesykepleien må være til stede. 

Spart tid og unngåtte kostnader 

Man sparer tiden man ville brukt på de fysiske besøkene. Denne gevinsten kan man 

bruke til å gi tjenester til flere tjenestemottakere uten å måtte ansette flere. 

Forutsetninger 

 God kartlegging hos tjenestemottaker 

 God opplæring og informasjon til ansatte og tjenestemottaker 

 Tid og ressurser i en 14 dagers testperiode til kompetanseheving, 

holdningsarbeid og trygging i bruk av ny løsning  

 Definere klare prosedyrer og tiltak dersom teknologien av ulike årsaker ikke 

fungerer. Definere roller og ansvar i tjenesteforløp.   

 Gode prosedyrer for oppfølging av henvendelser/support 

2.2. Beregne gevinster 

 

Kapitlet inneholder vurdering av gevinstene som Mandal kommune vil oppnå 

gjennom utrulling av medisindispenser i 2018-2019 og detaljerer hvordan disse skal 

måles.  

 

Gevinster 

 

I innføringsperioden bruker vi et gevinstoppfølgingsverktøy utarbeidet av 

PA/Agderprosjektet for å se at vi oppnår ønsket gevinster. Her legger vi inn tiden 

man bruker før teknologien tas i bruk og antatt tid som vil gå med etter at teknologi er 

tatt i bruk.  
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Det vil da bli regnet ut om det er mulighet til å hente ut gevinst (spart tid/unngåtte 

kostnader).  

Utgiftene legges inn i et eget ark i gevinstoppfølgingsverktøyet slik at både utgiftene 

til teknologien og eventuelt opplæring tas med i beregningene. Lønnskostnader og 

priser for institusjonsplass legges også inn her. Tallgrunnlaget her er hentet av en 

økonomikonsulent i kommunen som har regnet ut timepriser og årlig kostnad 

institusjon. 
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Når man tar i bruk teknologien så dokumenterer de ansatte tiden som faktisk blir 

brukt og om hvordan tjenestemottaker opplever det etter teknologien ble tatt i bruk. 

 

Utfra tallene vil man få opp gevinstestimat pr bruker. 

Spart tid 

I forhold til tiltaksplan i fagsystemet, så kan man hente ut hvor ofte og hvor lang tid 

man bruker på et fysisk medisinbesøk. Når man går over til elektronisk 

medisindispenser så vil man de første ukene følge tjenestemottaker tett, men når 

man ser at tjenestemottaker kan håndtere dette (ca. 14 dager), reduserer man 

besøkene i tiltaksplanen. Da vil man enkelt kunne lese ut reduksjon i antall besøk og 

tiden man har redusert pr. besøk. 

Tiden man bruker på et besøk er jo individuelt, så det måler/beregner den ansatte 

som legger inn i gevinstoppfølgingsverktøy. Det vil også komme litt ekstra tid til å 

administrere den teknologiske løsningen, både for hjemmetjenesten og som ny 

oppgave for tekniker. Den tiden er estimert inn i gevinstkartleggingsverktøyet for å få 

det så reelt som mulig. Man sparer også mest der hvor de ansatte kun har vært inne 

for å gi medisiner, da man ellers kan kombinere besøkene med andre oppgaver 

hjemmetjenesten må utføre. 

Kvalitet 

Man snakker med bruker og får et inntrykk av hvordan de opplever tjenesten. Dette 

registreres hver mnd. (Fornøyd, nøytral, misfornøyd) 

Unngåtte kostnader 

Fra gevinstoppfølgingsverktøyet kan man hente ut hvor mye mindre tid de ansatte 

bruker hos tjenestemottaker, når man regner ut denne tiden i lønnskostnader ender 

man opp med unngåtte kostander. 

Ikke-vurderte gevinster 

Rett medisin til rett tid 

Ved bruk av medisindispenser vil nå medisinene komme på tiden som er satt av 

legen. I en hektisk dag hvor uforutsette hendelser skjer hender det at 

hjemmetjenesten ikke rekker å komme på avtalt tid til tjenestemottaker. 
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2.3 Vurdere gevinster mot kostnader 

 

Kostnader 

Elektronisk medisindispenser må leases, så det er ikke noe kostnadsinvesteringer, 

men løpende driftskostnader. 

Løpende driftskostnader 

Det koster kr 1190 pr mnd. pr. stk. Medido medisindispenser. I tillegg er vi koblet opp 

mot responssenteret, men ettersom vi er pilotkommune så har vi ikke noen utgifter på 

den posten. Vedlikehold og montering er minimalt.  

Ved å redusere et besøk pr. dag vil kostnader tilknyttet dispenseren være inntjent. 

Utfordringen er at gevinst i form av spart tid vil fordele seg på ulike avdelinger, ulike 

lister, til ulike tidspunkt i turnus, hvilket utfordrer kommunen i å redusere 

driftsrammen tilsvarende. Gevinst i form av spart tid vil medføre økt 

omsorgskapasitet for hjemmetjenesten og unngåtte kostnader i form av unngått 

oppbemanning.  

 

 
Her ser vi resultatet etter 4 dispensere i bruk i ca. 3mndr.  

(1 dispenseren oppstart i januar) 
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3.0 Gevinstplanlegging 
 

Kapitlet inneholder plan og tiltak for realisering av gevinstene fra trygghets- og 

varslingsteknologi i Mandal kommune. Kapitlet beskriver de viktigste tiltakene for å 

realisere gevinstene samt roller og ansvar for gevinstrealiseringsarbeidet.  

3.1 Gevinstrealiseringstiltak 

 

Kommunen prosjektorganiserer innføring av velferdsteknologi. Samtidig rigges 

organisasjonen til å ta i bruk teknologi i fast drift. Gjennomgående er fokus på 

gjenbruk/videreutvikling av allerede iverksatte tiltak/rutiner/prosedyrer og 

gjenbruk/videreutvikling av allerede eksisterende møtestruktur og 

samarbeidsarenaer. 

Mandal kommune har et styringssystem der det er definert fem fokusområder. 
Innenfor hvert område blir det satt mål, og utarbeidet planer og tiltak for å nå disse 
målene. Videre rapporteres det på i hvilken grad målene blir nådd. Disse 
fokusområdene er:  

 Samfunn  

 Økonomi  

 Medarbeidere  

 Brukere  

 Kvalitet  
 

Gjennom året rapporterer rådmannen til bystyret om status på de ulike 

fokusområdene.  

Kommunens målsetting er å dreie tjenestene mot mer hjemmebasert omsorg og 

satse mer aktivt på rehabilitering i hjemmet, hverdagsrehabilitering, 

hverdagsmestring og velferdsteknologi. Helse- og omsorgstjenesten jobber målrettet 

med kvalitetsforbedring og likhet i tjenestetilbudet til beste for Mandals innbyggere.  

3.2 Oppfølgingsstruktur 

 

I målekort for området Helse og omsorg ble det for 2019 lagt inn mål om at 

kommunen tilbyr medisindispenser og digitalt tilsyn. Dette vektlegges i den enkelte 

enhets virksomhetsplan for 2019 og rapporteres per tertialrapport og i årsrapport til 

bystyret.    
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Når det gjelder oppfølging av kartlagte gevinster har mellomlederne en viktig rolle. I 

Mandal kommune rapporterer mellomlederne på økonomi i eget skjema til 

enhetsleder innen den 03. hver måned. Mellomlederne har fått opplæring i å ta i 

BUM-rapporter i Gerica og rapporterer månedlig på: antall brukere, antall vedtak, 

tiltakstid og vedtakstid fra sin avdeling. Spart tid ved innføring av velferdsteknologi gir 

utslag i økt omsorgskapasitet. I takt med innføring av velferdsteknologi med gevinster 

i form av unngåtte kostander og spart tid forventes det at helse- og 

omsorgstjenestene kan ivareta flere brukere og levere økt tiltakstid uten å måtte 

oppbemanne tilsvarende.   

Helse- og omsorgstjenesten i Mandal kommune jobber kontinuerlig med forbedringer 

i driften. Kommunen satser på velferdsteknologi og har digitalisert samtlige 

trygghetsalarmer og koblet dem opp mot bemannet responssentertjeneste. 

Kommunen er videre i gang med innføring av trygghets- og varslingsteknologi som 

medisindispenser. 

Søylediagrammet nedenfor viser at enhet for hjemmebaserte tjenester jobber aktivt 

med å ivareta flere brukere i egne hjem, slik at de kan leve gode liv i egne hjem 

lenger.  

Søylediagrammet viser utvikling av tiltakstimer per sone for helsetjenester i hjemmet 

og praktisk bistand (inkludert kjøring) i perioden mai 2018-april 2019: 
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3.3 Tildele roller og ansvar - HUKI  

 

I kommunens arbeid med gevinstplanlegging er det blitt identifisert flere nye 

oppgaver i gevinstrealiseringsprosessen som må løses. Til å fordele ansvar, rolle og 

oppgavefordeling på en hensiktsmessig måte har kommunens arbeidsgruppe brukt 

HUKI matrise som verktøy. HUKI matrise 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Navn Rolle 

Tone Hinna Hovdenak Avdelingsleder, 
Avdeling for fysioterapi, ergoterapi og 
hjelpemidler 

Stian A. Broberg Koordinator, Avdeling for fysioterapi, 
ergoterapi og hjelpemidler 

http://www.ehelseagder.no/wp-content/uploads/2018/06/Ansvarsmatrise-HUKI-Gevinstrealisering-Juni-2018.xlsx
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Myrthel H. Sætren Ergoterapeut, Avdeling for fysioterapi, 
ergoterapi og hjelpemidler 

Tom Skogseth Soneleder, Sone Vestnes 

Hanne Kråkeland Soneleder, Sone Ulvegjelet 

Jane H. Moland Teamleder, Sone Ulvegjelet  

Tone-Lill Grøvan Sykepleier, Sone Ulvegjelet 

Grete Lund Helsefagarbeider, Sone Holum 

Hilde Netland Larsen Saksbehandler, Avdeling for 
behovsvurdert tjenestetildeling 

Torunn Aalvik Grostøl Avdelingsleder, Sone Skinsnes 

Anne Katrine Sandens Ebitu Ass. avdelingsleder, Avdeling 4 

 

Ansvarfordelingen er hovedsakelig fordelt slik at teamleder er hovedansvarlig for 

utføring av gevinstkartlegging på eksisterende tjenestemottakere. Mens 

saksbehandler er hovedansvarlig for utføring av gevinstkartlegging på nye 

tjenestemottakere. Teamledere og saksbehandler har fått opplæring i 

gevinstkartleggingsskjemaet som er utarbeidet av PA consulting i samarbeid med 

Agder prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder 2020», på vegne av det 

nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Det er dette verktøyet som benyttes for å 

beregne gevinster. 

Sone og avdelingsledere er hovedansvarlige for å følge opp gevinster. Dette ivaretas 

gjennom månedsrapporteringer.  

Denne oppgavefordelingen benyttes i innføringsfasen de første 12 månedene for å 

sikre at kommunen innfører medisindispensere i fast drift, på en slik måte at det gir 

gevinster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

4.0 Gevinstoppfølging 
 

Innføring av medisindispenser gir gevinster dersom man kan redusere besøkene 

helt. Det gir spart tid og tjenestemottakeren klarer seg og mestrer medisinhåndtering 

på egenhånd. Det er viktig med god kartlegging når man tar i bruk medisindispenser, 

spesielt der hvor tjenestemottaker tidligere er vant med at hjemmetjenesten fysisk 

har levert ut medisinene. Kommunen erfarer at det er lettere å innføre 

medisindispenser hos nye tjenestemottakere.  

4.1 Måle gevinster 

 

Figuren viser at kommunen ikke oppnår store gevinster i oppstartsmåneden. Dette 

fordi det er innført en 14 dagers testperiode før besøkene blir redusert. Etter hvert 

som tjenestemottaker mestrer dispenseren selv og besøkene reduseres oppnår 

kommunen gevinster i form av unngåtte kostnader/unngåtte besøk (spart tid).  

Gevinster 

Spart tid 

Økt omsorgskapasitet. Gi flere tjenestemottakere tjenester uten å måtte oppbemanne 

tilsvarende.  

Kvalitet 

Tjenestemottakerne oppretteholder/får tilbake selvmestringsfølelsen. Økt trygghet. 

Får rett medisin til rett tid.  

Kostnader 

 

Løpende driftskostnader 

1190kr pr mnd. pr dispenser i leie.  
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4.2 Målinger på resultatindikatorene 

 

 

Oppsummering fra perioden Januar 2019 til Juni 2019 på 4 dispensere: 

 
Fra januar til april var 1 dispenser i bruk, fra april koblet vi på 3 dispensere til. Pr. 

september er 4 dispensere i bruk. Dere ser av grafen over at når man kobler på flere 

dispensere blir gevinsten høyere. 

 

 
4 dispensere i bruk pr. september. Dere ser av grafen over at når man kobler på flere 

dispensere frigjør det tid til å håndtere andre oppgaver.  
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Pr. 27.06.19 er 40% fornøyde med å få elektronisk medisindispenser og 60% har 

noen spesiell mening om det. Det blir dokumentert hver mnd. om tjenestemottaker 

har vært fornøyd, er nøytral eller misfornøyd med tjenesten. 



                          

5.0 Veien videre 
 

5.1 Gevinstoppfølging i drift 

 

Mandal kommune følger foreliggende oppgavefordeling og vil fortsette med å 

dokumentere i gevinstkartleggingsverktøyet for å sikre gevinstoppfølging i drift. 

Mandal kommunes plan er innføring av opptil 10 dispensere i drift. Mandal kommune 

avventer opp skalering i påvente av integrasjonsløsninger mellom 

responssenterløsning, apotek og våre egne systemer.  

Kommunen er videre i behov av at det foreligger betalingsmodell for oppkobling 

responssenter til endelig gevinstberegning.  

 


