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INFORMASJON FØR DU TAR I BRUK EVONDOS®-TJENESTEN

∂ Medisindispenseren egner seg ikke for personer som er negativt innstilt til medisiner.
∂ Evondos®-tjenesten registrerer medisinen som tatt når posen tas fra dispenseren.
∂ Med Evondos®-tjenesten kan man ikke overvåke at medisinen er svelget.
∂ Medisindispenseren egner seg ikke for personer som ikke er i stand å innta medisinene sine etter at

dispenseren har matet ut en medisinpose, for eksempel personer med fremskreden demens.
∂ På grunn av dispenserens virkemåte er den uegnet for personer som blir stresset av dispenserens lyd og lys,

som for eksempel personer med hallusinasjoner.
∂ Pleieorganisasjonen er ansvarlig for å bedømme om tjenesten egner seg for tjenestemottakeren.
∂ Pleieorganisasjonen er ansvarlig for riktige og passende innstillinger i tjenestemottakerens dispenser og

medisinering.
∂ Pleieorganisasjonen er ansvarlig for at det ikke legges feil legemidler i tjenestemottakerens medisinrull som

følge av eventuelle endringer i medisineringen.
∂ Pleieorganisasjonen er ansvarlig for korrektheten av opplysninger som brukere har lagt inn i

systemet.
∂ Pleieorganisasjonen er ansvarlig for at posens navn og identifiseringsnummer skrives korrekt inn i

fjernpleiesystemet.
∂ Produsenten har ikke ansvar for situasjoner som har oppstått pga. feilaktig informasjon eller feil informasjon

utfylt av pleieorganisasjonen.
∂ Personen som fyller dispenseren, har ansvaret for at tidspunktet for den siste posen legges inn riktig.
∂ Brukernavn og passord /brukerens sikkerhetsnøkkel er kun til personlig bruk.
∂ Produsenten har ikke ansvar for misbruk av brukernavn eller sikkerhetsnøkler.
∂ Sikkerhetsnøkkel må oppbevares utilgjengelig for barn.
∂ Medisindispenseren må ikke utsettes for direkte sollys. Dispenseren må heller ikke plasseres i umiddelbar

nærhet til en varmekilde (f.eks. en peis).
∂ Medisindispenser må ikke plasseres ved en vask, eller et annet sted der den kan komme i kontakt med vann

eller andre vesker.
∂ Hvis medisindispenseren tas ut av bruk, må også medisiner fjernes.
∂ Hvis legemiddelet i doseposen er defekt, må det ikke brukes.
∂ Produsenten har ikke ansvaret for riktig medisinering (for innholdet i medisinrullen).
∂ Ved reiser må brukeren forsikre seg om at legemiddelet tas under hele reisen.
∂ Under reisen kan ikke Evondos®-tjenesten overvåke at man tar ut legemiddelet.
∂ I situasjoner der mobilnettet medisindispenseren bruker, er nede, har pleieorganisasjonen ikke
∂ mulighet til å få melding om eventuelle avvik i medisinuttaket eller om forstyrrelser i medisindispenserens

funksjon.
∂ Medisinrullen som legges i medisindispenseren, må være hel og ikke bestå av flere deler.
∂ Bare servicepersonale som er godkjent av produsenten, kan demontere medisindispenseren.
∂ Det må ikke foretas noen strukturelle endringer på dispenseren.
∂ Bare tilleggsutstyr som er godkjent av produsenten, kan kobles til medisindispenseren.
∂ Bare strømkilden som er levert sammen med medisindispenseren, kan brukes: Strømkildens type er

XPPower, AFM60US24C2
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Produsentinformasjon

Evondos Oy

Adresse: Salorankatu 5-7, FI-24240 Salo

Telefon: (+358) 2 777 760

Nettside: http//www.evondos.no

Telefonnummer for brukerstøtte: (+47) 9084 0703, betjent alle dager mellom kl. 8.00–20.00

Tilbakemeldinger angående tjenesten kan sendes til adressen: tilbakemeldinger@evondos.com

Copyright © Evondos Oy. Alle rettigheter forbeholdt.

Hva Evondos Evondos™-tjenesten skal brukes til

Evondos E300 legemiddeldispenser er ment for automatisert og overvåket dosering av medisiner i samsvar med
pleieplanen for personer som er under langtidsmedisinering.

Evondos fjernpleiesystem er ment for oppfølging av legemiddeluttaket for personer som bruker Evondos
legemiddeldispensere, og for overvåking av legemiddeldispensernes funksjon av profesjonelt helsepersonale eller
andre som er godkjent til å gjøre dette. Evondos fjernpleiesystem påminner tjenestemottakeren om medisininntak
og formidler informajon og påminnelser til brukere og andre tilknyttede personer.
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1. Innlogging og sikker identifisering

Du kan logge deg inn på Evondos fjernepleiesystem med en vanlig nettleser. Skriv inn https://care.evondos.com i
nettleserens adressefelt.

 Skriv brukernavnet ditt i feltet.*

Skriv passordet ditt i feltet.*

 Klikk «Logg inn» etter å ha skrevet
brukernavn og passord.

 Du kan bytte språk på startsiden ved å klikke
på det aktuelle flagget.

I visse roller kreves av sikkerhetshensyn sikker identifisering. I tilfelle vil systemet be om en PIN-kode etter
innlogging med brukernavn og passord.

PIN-kode sendes som SMS til din mobil. PIN-koden endrer seg hver uke, og du mottar automatisk en ny PIN-kode
som SMS. Du kan ikke endre PIN-koden selv.

 Skriv PIN-koden din i feltet.

 Trykk «OK».

 Hvis du har glemt PIN-koden, klikk «Be om ny
PIN-kode». Systemet sender en ny PIN-kode til
mobilen din.
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2. Sammendrag

På Sammendrag-sidene kan du se status for pleieorganisasjonen din.

 «Alarm» betyr at det er en aktiv alarm hos
en tjenestemottaker i pleieorganisasjonen din.
Det betyr at det har oppstått et avvik i
tjenestemottakerens medisinering eller en
medisindispenser som krever et tiltak for å
rette opp situasjonen.

Er det feil eller mangler i varslingskjeder til
enkelte grupper, vises informasjon om dette i
en oransje blokk.
Obs:
Varslingskjeder sier noe om hvor alarmer
sendes på forskjellige tidspunkter. Hvis
varslingskjedene er ufullstendige, formidler
ikke systemet alarmer i alle situasjoner.

 Hvis pleieorganisasjonen har
tjenestemottakere som ikke er lagt til grupper,
vises informasjon om dette som varsel i en
oransje blokk.
Obs:
Systemet formidler ikke alarmer angående tjenestemottakere som ikke er lagt til grupper.

«Advarsel» betyr at det er en aktiv advarsel hos en tjenestemottaker i pleieorganisasjonen din. Dette
betyr at det har oppstått avvik i tjenestemottakerens medisinering eller medisindispenser som ikke krever
umiddelbare tiltak, men som senere kan føre til alarm.

Antall tjenestemottakere som har dispenser i reisemodus.

 Antall tjenestemottakere med stanset medisinering.

Antall tjenestemottakere som ikke har medisindispenser.

Antall medisindispensere som ikke er tildelt tjenestemottakere.

Antall Mini-dispensere som ikke er tildelttjenestemottakere.

Under «Meldinger» kan du se uleste svar på meldinger som er sendt fra pleieorganisasjonen, og hvor
mange meldinger som fortsatt mangler svar.

Du kan skrive en ny melding ved å klikke «Opprett ny melding».
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3. Administrasjon av tjenestemottakere

3.1 Legge til en ny tjenestemottaker og tildele medisindispenser

 Velg «Tjenestemottaker» i toppmenyen.

 Velg «Legg til ny tjenestemottaker».

Feltene med stjerne er obligatoriske: Fyll ut
tjenestemottakerens fornavn, etternavn,
fødselsdato, personnummer (5 sifre) og språk.
Språkinnstillingen gjelder for medisindispenseren,
påminnelser som sendes til tjenestemottakeren,
samt fjernpleiesystemet.

Under Kontaktopplysninger kan du fylle inn
tjenestemottakerens gateadresse, e-postadresse,
telefonnummer og kontaktperson, f.eks. en
pårørende, med kontaktdetaljer.

 Dersom tjenestemottakeren har fått utdelt en
sikkerhetsnøkkel, fyller du inn aktiveringskoden i
det øverste feltet under «Brukerinformasjon».
Obs:
Sikkerhetsnøkkelens serienummer er ikke det
samme som sikkerhetsnøkkelens aktiveringskode.
Informasjon om sikkerhetsnøkkelens unike kode
leveres separat fra Evondos.

Velg deretter pleieorganisasjonen og gruppen
tjenestemottakeren skal tilhøre, og dispenser fra
listen over ledige dispensere. Disse opplysningene
kan du velge å legge inn på et senere tidspunkt.
Obs:
Tjenesten fungerer ikke fullt ut før personen er
tilknyttet en gruppe, og en medisindispenser eller
Mini-dispenser er tildelt og plassert ut hos tjenestemottakeren.

Velg tilslutt status for tjenestemottakeren; En tjenestemottaker som skal begynne med, eller bruker Evondos
medisineringstjeneste, skal ha status som «Aktiv». Testbrukere som opprettes under opplæring skal ha status som
«Demo», mens en tjenestemottaker som ikke lenger skal bruke tjenesten, defineres som «Inaktiv». Ved å sørge for
at tjenestemottakere til enhver tid har oppdatert status, kan du bruke filtreringsfunksjonen på siden
«Tjenestemottakere», til å filtrere bort inaktive og fiktive tjenestemottakere fra oversikten.

 Klikk til slutt «Legg til». Klikk «Avbryt» dersom du har ombestemt deg.
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3.2 Slette en tjenestemottaker

Obs:
Dersom du sletter en tjenestemottaker, sletter du også all lagret historikk om etterlevelse og andre hendelser i
fjernpleiesystemet. Som et alternativ kan du heller velge «Redigér» og endre tjenestemottakerens status til
«Inaktiv» nederst på siden. På denne måten vil du kunne filtrere vekk inaktive brukere fra oversikten under
«Tjenestemottakere», men du kan hente opp igjen historikken til vedkommende om dere har behov for det senere.

Klikk på «Slett»-knappen øverst til høyre på
tjenestemottakerens forside. Det vises et
sammendrag av opplysningene til
tjenestemottakeren du vil slette. Klikk «Slett»
nederst på sammendragssiden for å bekrefte at du
vil slette tjenestemottakeren fra systemet.

Obs:
Hvis tjenestemottakeren har fått tildelt en medisindispenser, må dispenseren først tas ut av bruk; velg «Redigér»,
scroll deg ned til «Brukerinformasjon», og velg dispenseren bort, slik at det igjen står «Velg dispenser» i feltet for
Dispenser.

3.3 Endre tjenestemottakers opplysninger

 Klikk på «Rediger»-knappen i øvre høyre
hjørne av tjenestemottakersiden. På siden som
vises kan du endre tjenestemottakerens
personopplysninger, kontaktopplysninger og
brukerinformasjon.

1
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4. Gruppeadministrasjon

4.1 Opprette en ny gruppe

 Velg «Innstillinger» – «Grupper».

 Klikk på knappen «Opprett ny».

 Velg først pleieorganisasjon for den nye
gruppen som du vil opprette. Du kan se de
eksisterende gruppene under ditt valg av
pleieorganisasjon.

 Legg inn den nye gruppens navn.

 Legg til tjenestemottakere ved å huke dem av i
de tilhørende boksene til høyre. Hvis ingen
tjenestemottakere vises i listen, er alle
tjenestemottakere allerede registrert i andre
grupper. Hvis du vil endre hvilken gruppe en
tjenestemottaker skal tilhøre, du kan gjøre
dette på tjenestemottakerens side ved å klikke på
knappen «Rediger» og scrolle deg ned til
«Brukerinformasjon».

 I listen kan du se tjenestemottakere som er
lagt til i gruppen.

 Velg til slutt «Lagre». Hvis du likevel ikke vil
opprette en ny gruppe, velg «Avbryt».

Obs:
Gruppenes sammensetning av tjenestemottakere er mulig å endre senere.
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4.2 Sjekke en gruppe

Du kan sjekke en gruppe ved å klikke på
gruppens navn i gruppelisten på siden
«Innstillinger» – «Grupper».

4.3 Endre en gruppe

Du kan endre en gruppe ved å klikke på
gruppens navn i gruppelisten på siden
«Innstillinger» – «Grupper» og deretter
klikke «Rediger».

4.4 Slette en gruppe

Du kan slette en gruppe ved å klikke på
gruppens navn i gruppelisten på siden
«Innstillinger» – «Grupper» og deretter
klikke «Slett».
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5. Tjenestemottakerens side

På siden «Tjenestemottaker» finnes en liste over pleieorganisasjonens tjenestemottakere.

På listen kan du se:

Tjenestemottakerens navn

 Gruppen tjenestemottakeren tilhører

 Pleieorganisasjonen tjenestemottakeren
tilhører

 Tjenestestatus for tjenestemottakeren

 Eventuell aktivitet knyttet til tjeneste-
mottakerens tjenestestatus

 Serienummeret på tjenestemottakerens
medisindispenser

 Du kan endre innstillingene til flere tjenestemottakere samtidig ved å klikke «Endre flere tjenestemottakere».

 Legg til en ny tjenestemottaker i systemet ved å trykke «Legg til ny tjenestemottaker».

Du kan filtrere utvalget av tjenestemottakere i listen ved å bruke rullegardinmenyen øverst på siden på følgende
måte:
Pleieorganisasjon: Dersom du har administratorrettigheter for flere organisasjoner, kan du velge å se
tjenestemottakere i en organisasjon om gangen.
Gruppe: Du kan også velge å se tjenestemottakere innenfor én gruppe.
Status: Du kan filtrere tjenestemottakere basert på status: «Aktiv» er tjenestemottakere som bruker tjenesten,
«Inaktiv» viser tjenestemottakere som ikke lenger bruker tjenesten og «Demo» viser fiktive tjenestemottakere
opprettet for opplæring.

Du kan bruke de ulike knappene for enda mer spesifikk filtrering. Lillafarget knapp betyr at valget er aktivt. For
eksempel kan du klikke på «Avslått» slik at knappen blir grå, for å ikke se tjenestemottakere med dispensere som er
slått av. Når du klikker på en lilla knapp, endres fargen til grå, som betyr at   utvalget ikke vil vises i listen. Når du har
valgt hvilket utvalg du vile se, trykk på knappen «Filtrér» på linjen under.  Dersom du ønsker å gå tilbake til å se alle
tjenestemottakere uansett status, velg «Nullstill».

Obs:
Fjernpleiesystemet lagrer alltid ditt siste filtervalg. Dette vil være aktivt neste gang du logger deg på systemet og
klikker deg inn på siden «Tjenestemottaker».
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5.1. Tjenestemottaker

 Legge inn bilde
Bilde av tjenestemottakeren kan lastes opp til
systemet ved å klikke «Rediger bildet». Last
opp et bilde på pc’en og legg det inn ved å
klikke «Søk». Etter å ha funnet bildet, klikk
«Lagre». Bildet kan ikke legges til hvis det er
for stort. Velg i så fall et mindre bilde. Du kan
fjerne eksisterende bilde ved å klikke «Slett».
Du kommer tilbake til tjenestemottakersiden
ved å klikke «Lukk».

 Medisindispenserens status
Under tegningen av dispenseren kan du se et
statusmerke etter tekstlinjene. Det er grønt
hvis dispenseren har forbindelse til systemet
og er koblet til strømnettet, og rødt hvis
systemet ikke har kontakt med dispenseren,
eller hvis den ikke er koblet til strøm. Hvis
strømmen er borte i over 5 minutter, kommer
det en advarsel. Hvis apparatet er koblet fra
strømnettet i over 60 minutter, sender
systemet en alarm til hjemmetjenesten. Det
samme skjer dersom nettverksforbindelsen er
borte i over 60 minutter. Et stort rødt symbol
dekker bildet av dispenseren hvis
tjenestemottakeren ikke har fått tildelt en
medisindispenser.

 Se alle hendelser
Statuslinjen angir tidspunktet status sist ble
oppdatert. Nedenfor statuslinjen kan du se de
siste hendelsene hos tjenestemottakeren. Hvis du vil se eldre hendelser, klikk «Se alle hendelser». Velg en
tidsperiode som du vil se hendelser for (maks 1 år av gangen), og klikk «Søk». Du kommer tilbake til
tjenestemottakersiden ved å klikke «Lukk».

 Se sammendrag av etterlevelse
Under «Medisinering» kan du se tidspunktet for neste og forrige medisinuttak hos tjenestemottaker for henholdsvis
multidose og eventuelle øvrige medisiner det er lagt inn varsling for. Du ser også tidspunktet for den siste
medisinposen i medisinkammeret, og når dispenseren sist ble etterfylt. Nederst kan du se status for skuffen for
medisiner som ikke er tatt. Klikker du på «Se sammendrag av etterlevelse», får du en rapport over medisinuttakene.
Tidsperioden er 2 uker, men du kan også velge annen lengde. I rapporten kan du se antall medisiner som er tatt ut i
henhold til foreskrivningen, og medisiner som ikke har blitt tatt. Du kan skrive ut rapporten ved å klikke «Skriv ut».
Du kommer tilbake til tjenestemottakers side ved å klikke «Lukk».
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 Personopplysninger
Klikk på «Personopplysninger» for å se opplysningene som er lagt inn om tjenestemottakeren.. Opplysningene kan
endres ved å velge «Endre».

5.1.1 Tilknyttede personer

Under menypunktet «Tilknyttede personer» kan du se personer som er tilknyttet tjenestemottakeren, som for
eksempel familiemedlemmer som har brukerrettigheter til systemet og mulighet til å se etterlevelse og/eller å
kommunisere med tjenestemottaker via dispenseren, avhengig av hva som er avtalt med tjenestemottaker og
hjemmetjenesten.

Administrator kan legge til eller slette
tilknyttede personer ved å velge «Endre».

Obs.
Du må få samtykke fra tjenestemottakeren for å tillate at personer utenfor omsorgsorganisasjonen legges inn i
systemet.

5.1.1.1 Tilknytte en person

Legg først inn personens opplysninger og velg
språk i fjernpleiesystemet.

Spesifiser personens rettigheter. Alternativet
«Normal» gir personen rett til å se opplysningene
til tjenestemottakeren.  Alternativet «Kun
meldinger» gir personenrett til kun å sende
meldinger fra fjernpleiesystemet til
tjenestemottakers medisindispenser.

Legg inn brukerens kontaktopplysninger.

Klikk «Fortsett» hvis du ønsker å gå videre
med å opprette brukeren. Klikk «Avbryt» dersom
du har ombestemt deg.

På neste side er du pålagt å bekrefte
tjenestemottakers samtykke og sjekke at informasjonen er korrekt.
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Bekreft at tjenestemottaker har gitt samtykke
ved
å huke av boksen.

Sjekk at informasjonen som er oppgitt er
korrekt,
og velg «Bekreft». Dersom du ikke kan bekrefte,
velg «Avbryt»

5.1.1.2 Vise, redigere og fjerne en tilknyttet person

Du kan se informasjon om tilknyttede personer
ved å velge «Endre» til høyre for «Tilknyttede
personer» på tjenestemottakerens side.

Du kan fjerne synligheten til tilknyttede
personer ved å velge «Fjern synlighet».

Du kan se personens informasjon ved å
klikke på navnet.

Dersom du vil endre informasjonen til den
tilknyttede personen, velg «Redigér». Du kan
endre all informasjon, bortsett fra personens
brukerrettigheter.
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5.1.2 Medisineringsinnstillinger

Du kan endre tjenestemottakerens medisineringsinnstillinger ved å velge «Medisineringsinnstillinger» og «Endre»
på tjenestemottakerens side.

Generelle innstillinger
Selvstendig medisinering betyr at tjeneste-

mottakeren selv får medisinposen ut fra
dispenseren ved å trykke på knappen.
«Assistert medisinering» betyr at
tjenestemottakeren ikke får medisiner fra
dispenseren uten at pleiepersonale med tilgang
er til stede. Velg ett av alternativene ved å klikke
på knappen ved begynnelsen av tekstlinjen.

 Sikkerhetslås
Hvis valg for sikkerhetslås er aktivert, får
tjenestemottaker beskjed av dispenseren om å
benytte en personlig sikkerhetsnøkkel for å få
medisin ut av dispenseren. Når medisinen blir
tilgjengelig må tjenestemottakeren holde
nøkkelen foran knappen, og dispenseren vil
deretter gi  ut medisiner som normalt. Hvis
sikkerhetslås ikke er huket av i fjernpleiesystemet
får tjenestemottakeren medisinposen kun ved å
trykke på knappen.

 Tillat tjenestemottaker å bruke reisemodus
Tillatelse gis ved å huke av i boksen til høyre. Med
denne funksjonen aktivert kan tjenestemottakeren
selv sette dispenseren i reisemodus. Dette
innebærer at en knapp for «Reisemodus» blir
tilgjenglig på dispenserens skjerm, og man kan
bruke funksjonen for å ta ut medisiner for opp til 4
dager av gangen. Når  funksjonen ikke er aktivert,
har tjenestemottakeren ikke tilgang til reisemodus
selv, og pleiepersonalet må da eventuelt bistå.

Obs:
Reisemodus passer ikke for alle tjenestemottakere.
Ved å bruke reisemodus vil tjenestemottaker ha
mulighet til å få ut mange medisinposer fra
dispenseren. Det er derfor viktig at reisemodus
ikke tillates for brukere som kan misbruke
funksjonen og ta flere medisiner samtidig.
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 Tilgang til medisin ved lengre strømavbrudd
Når funksjonen er aktivert (huket av) får tjenestemottakeren tilgang til medisinene sine ved lengre strømbrudd, før
batteriet på medisindispenseren blir tomt. Dispenseren åpner medisinkammeret og gir en instruks om å ta ut
medisinene fra medisinkammeret. Er funksjonen ikke aktivert, vil det kun være mulig å åpne medisikammeret  med
nødnøkkel når batteriet er tømt. Vi anbefaler at denne kun aktiveres i ytterste nødstilfelle ved lengre (over 24 timer)
strømbrudd, dersom hjemmetjenesten ser at de ikke når ut til tjenestemottaker i tide til å ta ut medisiner.

Obs:
Tilgang til medisiner under lengre strømbrudd er ikke passende for alle tjenestemottakere fordi det vil da gis tilgang
til alle medisiner i medisinkammeret. Derfor skal det ikke gis tilgang til tjenestemottakere som kan misbruke
funksjonen og ta medisiner fra flere medisinposer samtidig, enten det er bevisst eller ubevisst.

Tillat tjenestemottaker å svare på spørreundersøkelser (valgfritt)
Når denne innstillingen er aktivert (boksen er huket av), har tjenestemottakeren mulighet til å uavhengig  svare på
spørreundersøkelser. Når innstillingen er deaktivert vises spørreundersøkelser til pleiepersonell når de logger seg på
dispenseren. Utvalg bør gjøres basert på tjenestemottakers personlige funksjonsevne, og om hun har mulighet til å
svare på undersøkelsen ved å bruke dispenserens skjerm.

Foreløpig vises denne funksjonen kun dersom ernæringsfunksjonen inkludert Self-MNA survey (Mini Nutrional
Assessment) og EAT-10 (Swallowing Assessment) er aktivert i pleieorganisasjonen. Dersom denne ikke er tilgjengelig i
din organisasjon, og du er interessert i det, kontakt Evondos® brukerstøtte.

Tillat tjenestemottaker å sende kontaktforespørsel til hjemmetjenesten (valgfritt)
Denne funksjonen kan brukes til å tillate kontaktforespørsel fra tjenestemottaker til hjemmetjenesten. Funksjonen
passer ikke for alle tjenestemottakere, da den kan misbrukes og forstyrre pleiepersonell med unødvendige
kontaktforespørsler.

Når en ny tjenestemottaker opprettes er funksjonen som standardinnstilling deaktivert.

Funksjonen er aktivert når boksen er huket av. Funksjonen vil kun vises dersom den har blitt aktivert av
pleieorganisasjonen. Dersom denne funksjonen ikke er tilgjengelig i din organisasjon, og det er ønskelig, kontakt
Evondos® kundestøtte.

Obs:
Funksjonen er ikke ment å brukes i nødstilfeller, fordi det vil ikke opprettes umiddelbar kontakt og reaksjonstiden
kan variere med pleiepersonalets kapasitet.

Påminnelse om å etterfylle dispenseren
Du kan spesifisere i timer når systemet skal sende en påminnelse til hjemmetjenesten om at medisiner må
etterfylles. Påminnelse sendes til varslingskjeden. Dersom du setter verdien til 0, vil det ikke gis påminnelse. Det vil
uansett alltid komme alarm når medisinkammeret er tomt.

 Informasjon på medisinposen
Skriv tjenestemottakerens navn og rullens serienummer (vanligvis fødselsdato) nøyaktig slik de er skrevet på
medisinposen. Systemet skiller mellom store og små bokstaver. Hvis opplysningene legges inn feil, vil rullen bli avvist
under etterfylling. Du kan legge inn 2 alternative navnetrekk, fordi dispenseren kan fylles med to medisinruller der
opplysningene kan være ulikt skrevet, for eksempel med og uten mellomnavn.
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Tidsvindu for medisinuttak
Medisinposene vil bli tilgjengelig på følgende måte:
«Normalt» = Medisinen er tilgjengelig 1 time før, og 2 timer etter tidspunktet som er angitt på posen.
«Strengt» = Medisinen er tilgjengelig 15 minutter før, og 1 time etter tidspunktet som er angitt på posen.

Velg passende tidsvindu ved å klikke på sirkelen foran ønsket alternativ.

Obs:
Hvis tiden mellom uttak av to etterfølgende medisiner er kort, kan det reelle tidsvinduet være kortere enn det som
har blitt valgt. Tilgjengelig tid deles i midt mellom de to tidspunktene, og systemet beregner en sikkerhetsmargin
mellom medisinene. Hvor lenge før neste pose er tilgjengelig (tilgjengelighet før tidspunktet anigtt på posen)
avhenger av når den forrige medisinen ble tatt.

 Slumre
Ved å aktivere slumrefunksjon gir du tjenestemottaker mulighet til å pause varslingen på dispenseren for en
begrenset periode. Slumrefunksjonen er aktivert når boksen er huket av.

Påminnelser
Obs:
For å aktivere påminnelser, må tjenestemottakerens telefonnummer være registrert på tjenestemottakerens side.

Varsling til telefon eller mobil om medisin som venter
Når funksjonen er aktivert får tjenestemottakeren en påminnelse i form av oppringning/sms til telefonnummeret
oppgitt under «kontaktinformasjon», dersom medisinen ikke blir tatt på tidspunktet angitt på posen (ved normalt
tidsvindu: 1 time etter). Når funksjonen ikke er huket av, får tjenestemottakeren ikke varsel til sin telefon/mobil.

Påminnelser som sendes under reise
Når funksjonen er aktivert, får tjenestemottaker med reisemodus aktivert påminnelser om medisintid  til
telefon/mobilnummeret som er oppgitt under kontaktinformasjon . Varselet sendes når det er ordinert tid for
medisininntak. Dersom funksjonen ikke er aktivert, får tjenestemottakeren ikke varsler.

Varslingsmetode
Her velger du ønsket varslingsmetode. Når «Tale» er valgt, mottar tjenestemottakeren en oppringning til nummeret
som er oppgitt i tjenestemottakerens kontaktopplysninger, og varsles i form av talte instrukser (opptak). Tjenesten
fungerer med både fasttelefon og mobiltelefon.

Når innstillingen «Tekst» er valgt, sender systemet en SMS med skriftlige instruksjoner til nummeret som er oppgitt
under tjenestemottakers kontaktinformasjon. Obs: Denne tjenesten fungerer kun for mobiltelefoner.

Klikk til slutt «Lagre». Hvis du har ombestemt deg, klikk «Avbryt».
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5.1.3 Øvrig medisinering

Du kan legge inn påminnelser for medisiner som ikke er pakket i multidoserullen. Dette kan være korte kurer,
kosttilskudd, eller medisiner som ikke passer til dosering i dispenseren. Dispenseren varsler tjenestemottakeren med
tale og tekst på skjermen, på samme måte som for multidoserullen. Tjenestemottakeren må, etter å ha inntatt
medisinen, kvittere for dette på skjermen. Det skjer ved å trykke på knappen «Jeg har tatt medisinene»- på
skjermen. Informasjonen registreres i fjernpleiesystemet.

Legg til påminnelser for øvrige medisiner ved å velge tjenestemottaker ->  «Øvrig medisinering» og deretter
«Administrér øvrige medisineringer».

 I feltet «Medisinnavn», skriver du teksten du
ønsker at tjenestemottakeren skal se på skjermen,
som f.eks. «Ta antibiotika fra dosetten».

Oppgi dato og klokkeslett for når varselet skal
sendes.

Du kan velge  at påminnelsen skal gjentas ved
å klikke på boksen foran «Gjenta denne
meldingen».

Hvis du velger gjentagende varsling, oppgi
hvor ofte påminnelsen skal gjentas.

Velg når du vil at varslingen skal avsluttes.

Velg «Legg til». Påminnelsen du har lagt til
vises nå i listen nedenfor.

Når du har lagt til påminnelsene og du vil lagre
disse, klikk «Lagre». Velg «Avbryt» dersom du ikke
vil lagre endringen likevel.
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5.1.4 Innstillinger for medisindispenser

Noen av innstillingene for dispenseren kan endres fra fjernpleiesystemet.

Obs:
Innstillingene påvirker medisindispenserens oppførsel hos tjenestemottakeren. Det er viktig å informere
tjenestemottakeren om endringer i innstillinger.

Med Skjermens lysstyrke påvirker du
lysstyrken på dispenserens skjerm.

Volum for lyden kan velges etter behov, men
medisindispenseren øker automatisk volumet
gradvis om man ikke tar ut medisinen som varsles.
Uavhengig av justeringen av lydstyrken, bruker
dispenseren maks volum hvis medisinen ikke blir
tatt ut på riktig tidspunkt.

Volum for skjermknapper påvirker
lydvolumet på dispenserskjermens tastatur.

 Valg av lydtema påvirker dispenserens
signallyder.

Under talebeskjed velger du dame- eller
herrestemme, eller du kan slå av talevarsling.
Dersom talevarsling ikke er aktivert, varsles
tjenestemottaker kun med toner.

Klokkemodus avgjør hvordan klokkeslettet
vises på medisindispenserens skjerm.
Alternativene er «normalt», hvor klokkeslettet
vises med tall, eller «Dagklokke», der klokken vises i form av beskrivende ord i stedet for klokkeslettet:

MORGEN (06:00 – 10:00)

DAG (10:00 – 14:00)

ETTERMIDDAG (14:00 – 18:00)

KVELD (18:00 – 22:00)

NATT (22:00 – 06:00)

Med klokkevisning velger du om dispenseren skal vise tid i 12- eller 24-timers format.

Velg til slutt «Lagre» hvis du vi lagre endringene. Hvis du ikke vil lagre endringene, klikk «Avbryt».8
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5.2 Endre innstillingene for flere tjenestemottakere

Du kan bruke denne funksjonen når du ønsker å endre innstillingene for flere tjenestemottakere på en gang.

Obs: Valgene påvirker innstillingene til alle tjenestemottakere som tilhører gruppen du velger.

Velg «Tjenestemottaker» i toppmenyen.

Velg «Endre flere tjenestemottakere».

Velg først hvilken gruppe tjenestemottakere
du  ønsker å endre innstillingene for.

Huk deretter av de tjenestemottakerne i
gruppen du ønsker å endre innstillingene for.

Når du harvalgt tjenestemottakere klikker du
«Rediger». Hvis du ikke ønsker å endre
innstillingene likevel, velger du «Avbryt».

Velg deretter hvilke innstillinger du ønsker å
endre.
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 Velg «Rediger» nederst under
«Medisineringsinnstillinger» hvis du ønsker å
endre medisineringsinnstillinger til
tjenestemottakerne.

Velg «Rediger» nederst under «Innstillinger
for medisindispenser» hvis du ønsker å endre
innstillingene for medisindispenserne til
tjenestemottakerne.

Velg «Lukk» hvis du ønsker å gå tilbake til
forrige side

4

6
5



EVONDOS™-TJENSTEN – Håndbok for administrator 21
101298v18

5.2.1 Redigere flere tjenestemottakere – Medisineringsinnstillinger

Dersom du velger å redigere medisineringsinnstillinger, får du tilgang til å endre alle innstillinger for medisinering,
bortsett fra «Informasjon på medisinposen», som er forskjellig for hver tjenestemottaker.

Dobbeltsjekk valgene dine
Valgt organisasjon, gruppe og tjenestemottakere
vises øverst på siden; dobbeltsjekk at du har riktig
utvalg brukere.

 Endre innstillingene
Endre innstillinger for alle de valgte
tjenestemottakerne.

Obs:
Velg «ikke endre» for å beholde tidligere
innstillinger.

Tilslutt velger du «Lagre» for å beholde endringene du har gjort, eventuelt «Avbryt» dersom du har ombestemt deg.

5.2.2 Endre flere tjenestemottakere – Innstillinger for medisindispenser

  Dobbeltsjekk valgene dine
Valgt organisasjon, gruppe og tjenestemottakere
vises øverst på siden; dobbeltsjekk at du har riktig
utvalg brukere.

 Endre innstillingene
 Endre innstillinger for alle de valgte
tjenestemottakerne.

Obs:
Velg «ikke endre» for å beholde tidligere
innstillinger.

 Tilslutt velger du «Lagre» for å beholde endringene du har gjort, eventuelt “Avbryt» dersom du har ombestemt deg.
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6. Brukeradministrasjon

6.1 Opprette en ny systembruker i Evondos®-tjenesten

 Opprett ny systembruker i systemet på siden
«Innstillinger – Brukere».

 Velg «Legg til ny systembruker».

 Velg først rolle. Systembrukerens rolle
definerer hva vedkommende kan foreta seg i
fjernpleiesystemet og på tjenestemottakeres
medisindispensere.

 Legg til navn og språk under
personopplysninger. Språkvalget bestemmer
språk ved innlogging på medisindispenseren og i
fjernpleiesystemet.

 Legg til e-postadresse og/eller telefonnummer
under kontaktopplysninger.

Obs:
Dersom systembrukeren skal være del av en
varslingskjede, må nummer oppgis og bekreftes.

 Under brukerinformasjon legger du til
aktiveringskode (14 tegn) for ID-brikke, dersom
vedkommende har fått tildelt en slik.

Obs:
Serienummer på ID-brikke er ikke det samme som aktiveringskode. Aktiveringskoden er på 14 tegn, og leveres
separat fra Evondos.

Velg tilslutt pleieorganisasjonen personen skal tilhøre.

Tilslutt velger du «Lagre, eventuelt «Avbryt» dersom du har ombestemt deg.

Obs:
Dersom du vil legge inn et felles nummer i en varslingskjede, må telefonen legges inn som en bruker. Brukernavn og
passord til en slik felles telefon skal ikke deles ut til personalet, siden ansatte skal logge seg inn på dispenser og i
fjernpleiesysem med personlig brukernavn og passord.

7

8

1

2

3

4

6

7

5

8



EVONDOS™-TJENSTEN – Håndbok for administrator 23
101298v18

6.2 Oversikt over systembrukere

På siden «Innstillinger» – «Brukere» ser du alle systembrukerne i pleieorganisasjonen din.

 I «Navn»-feltet står brukerens navn.

 I «Rolle»-feltet har personen fått tildelt en
rolle.

 «Tlf.»-feltet angir om personens
telefonnummer er bekreftet.

 -merket angir at telefonnummeret er
bekreftet.

 -merket angir at telefonnummeret ikke er bekreftet.

 «Omsorgsorganisasjoner»-feltet angir hvilken omsorgsorganisasjoner brukeren er tilknyttet.
På siden «Innstillinger» – «Opplysninger om   omsorgsorganisasjoner» ser du kontaktopplysningene til
omsorgsorganisasjonene du er knyttet til i fjernpleiesystemet. I tillegg ser du kontaktopplysningene til alle
systembrukere.

6.3 Redigere og slette brukere

Du kan se informasjonen til den enkelte systembrukeren ved å klikke på navnet. På systembrukerens side er det
mulig å redigere og slette informasjon.

For å redigere informasjon om systembrukere
– velg «Redigér».

For å slette en systembruker – velg «Slett».
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7. Administrasjon av varslingskjeder

7.1 Opprette en varslingskjede

Med varslingskjeder definerer dere hvem alarmene sendes til, og når. Dersom varslingskjedene er ufullstendige,
formidler systemet ikke alarmer i alle situasjoner, så forsikre deg om at varslingskjedene er riktig definert for hver
gruppe.

For at pleieorganisasjonen skal motta varsler og alarmer fra alle dispenserne, må hver tjenestemottaker tilhøre en
gruppe (avdeling), og hver gruppe må ha en varslingskjede. Grupper oppretter du under Innstillinger -> Grupper. Her
kan du også velge hvilke tjenestemottakere som skal tilhøre gruppen du har opprettet.

Å bruke felles vakttelefoner i en varslingskjede
Alle systembrukere dere har lagt inn i fjernpleiesystemet med tilgang til å se gruppen, kan være en del av
varslingskjeden. Dersom dere vil bruke en felles vakttelefon i varslingskjeden, må det opprettes systembrukere med
rolle «pleiepersonell», med navn som for eks.  «Vakttelefon DAG Solgrenda», og med telefonnummeret dere vil
bruke. Når dere har gjort det, logger dere på fjernpleiesystemet med brukernavnet og passordet som automatisk
sendes til telefonen, bekrefter telefonnummeret, og huker av riktig gruppe for overvåking.

Når du har opprettet en gruppe og vil lage
varslingskjeder til denne, går du til hovedmenyen
og velger Innstillinger -> Varslingskjede.

Velg først pleieorganisasjon,

og deretter «Opprett ny
varslingskjede»  under gruppen du vil
definere varslingskjede for.
Dersom dere vil bruke forskjellige
forskjellige tlf nr.  gjennom et døgn eller en
uke, oppretter dere én varslingskjede for
hver, eks. en for dag og en for kveld/helg.

Skriv inn navn på varslingskjeden. eks.
«Solgrenda vakttelefon DAG»

Definer tidspunktene for når hver
varslingskjede skal være aktiv. Hvis du velger
«Alltid», gjelder varslingskjeden alle ukedager,
hele døgnet. Om du velger «Innen følgende
tidsrom», kan du definere hvilke tidsrom denne
varslingskjeden skal gjelde for. Velg først ønsket
dag, deretter tidsrom, eventuelt «Hele dagen».
Klikk deretter «Legg til tid». Tiden du har definert,
legges til listen nedenfor. Du kan legge flere tider
til listen.

Merk at perioder som passerer midnatt må legges inn før og etter midnatt, siden de i praksis gjelder for to ukedager.
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 Under «Kontaktpersoner for
meldinger og alarmer» legger du inn hvilke
telefoner alarmene skal sendes til.

Obs:
For å ivareta sikkerheten skal en
varslingskjede ha minst to aktive telefoner.
Hvis 1. kontaktperson ikke bekrefter
alarmen, sendes den automatisk videre til
neste kontakt i varslingskjeden.

Aktivt overvåkende pleiepersonell – Dette
valget kan benyttes dersom dere har ansatte som
skal være kontakter i varslingskjeden i tidsrommet
som skal dekkes. For at alarmer til disse telefonene
skal begrenses til det aktuelle tidsrommet, må de
ansatte logge seg inn i fjernpleiesystemet når de
kommer på jobb, velge den gruppen de skal motta
alarmer for, og deretter logge seg inn igjen når
deres skift er over og huke vekk valget om å
overvåke gruppen (dette er nødvendig for å
unngå alarmer til disse telefonene til andre tider
på døgnet).

Reservekontaktpersoner – De brukerne du
huker av her kontaktes i tilfeldig rekkefølge
dersom primærkontakten ikke bekrefter ansvar
for en alarm.

Obs:
Dersom et navn er merket med rødt, har
systembrukeren ikke logget inn og bekreftet telefonnummeret i systemet.

Liste over kontakter som er en del av varslingskjeden.

Når du har lagt til minimum to aktive kontakter, klikker du «Opprett» for å lagre innstillingene dine.

Når varslingskjeden er i orden, vises det et
grønt merke på statuslinjen på første side under
«Innstillinger» -«Varslingskjede». Systemet vil
også opplyse om eventuelle mangler i varslingskjeden, eller tjenestemottakere som ikke tilhører noen gruppe.
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7.2 Redigere eller slette en varslingskjede

Du kan redigere eller slette en varslingskjede
ved å velge «Innstillinger» - «Varslingskjede», og
deretter «Rediger» ev. «Slett» til høyre for
varslingskjeden.

7.3 Sending av alarmer

Systemet sender umiddelbart en alarm til varslingskjeden hvis det oppdages et avvik i medisinuttak eller i
medisindispenseren. Hvis en kontaktperson i varslingskjeden ikke bekrefter, eller reagerer på alarmen, sendes
alarmen til neste kontaktperson i varslingskjeden. Hvis ingen i varslingskjeden bekrefter eller reagerer på alarmen,
går alarmen gjennom varslingskjeden en gang til. Når varslingskjeden er gjennomgått to ganger, registreres
kontaktforsøket med kontaktperson som mislykket med et rødt symbol i alarmoversikten i fjernpleiesystemet.

Send melding på nytt

Hvis alarmen fortsatt er på og aktiv 8* timer etter hendelsen og ingen har bekreftet meldingen, sendes den på nytt.
Nye sendinger sendes som standard mellom kl. 08.00 – 16.00*.

*Vennligst kontakt Evondos® Support på tlf. 9084 0703, dersom dere ønsker å endre tidsintervall eller tidsrommet
alarmer sendes.

Send påminnelsesmelding

Hvis alarmen er bekreftet, men situasjonen den gjelder fortsatt aktiv 8 timer* etter hendelsen, sendes en
påminnelsesmelding til telefonen som først bekreftet meldingen. Påminnelsesmeldinger sendes som standard
mellom kl. 08.00 – 16.00*.

*Vennligst kontakt Evondos® Support på tlf. 9084 0703, dersom dere ønsker å endre tidsintervall eller tidsrommet
alarmer sendes.

Stopp sending av melding, hvis tjenestemottakerens medisinering er stanset

Sending av alarmer og påminnelse om alarmer stoppes hvis tjenestemottakerens medisinering stanses enten i
fjernpleiesystemet eller på dispenseren. Når man gjenopptar medisineringen, sendes meldingene videre 1 time etter
at medisineringen er gjenopptatt.
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8. Endre personopplysninger

 Du kan endre dine opplysninger og passord
ved å klikke på ditt navn i fjernpleiesystemet.

 Klikk «Rediger» og foreta ønskede endringer

 Skriv ditt eksisterende passord for å bekrefte
endringene.

 Klikk «Lagre». Hvis du likevel ikke vil lagre
endringene, velg «Avbryt».
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Vedlegg 1. Hvordan bruke Evondos ® E300 opplæringsmodus
Opplæringsmodus kan bli brukt for å lære opp og trene ansatte i hjemmetjenesten i hvordan Evondos ® E300
medisindispenser skal brukes.

I opplæringsmodus fungerer dispenseren som normalt, med følgende unntak:

∂ Dispenseren sjekker ikke om medisinposenene er gyldige. Alle navn, ID-nummer, dato og tidspunkter
aksepteres.

∂ Doseringsintervallet er omtrent 10 minutter, uavhengig av medisintiden på posene.
∂ Dispenseren kan settes i reisemodus, men vil kun gi ut en pose. Reisemodus varer alltid i omtrent 10

minutter, uavhengig av valgt hjemkomsttid.
∂ Medisinposene går ikke ut på dato når opplæringsmodus er aktivert.
∂ Når dispenseren slås av vil opplæringsmodus deaktiveres

Bruk av opplæringsmodus
1. Ta på skjermen for å aktivere menyen, og logg deg inn med treningsbrikken. Bekreft innlogging med «OK».

2. Aktivér opplæringsmodus ved å velge «Meny» og «Start opplæring».

3. Dispenseren bytter driftsmodus.  Vertikalt på høyre side av skjermen vil du snart se teksten «Training Mode», som
viser at maskinen er i opplæringsmodus.

4. En opplæring starter med at bruker må logge seg inn med eget brukernavn og passord, eller ID-brikke. Man kan
deretter øve på de forskjellige prosedyrene.
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5. Når du er ferdig med å trene kan du velge prosedyre for å stanse medisinutdeling, slik at den ikke fortsetter å dele
ut medisin eller sende alarmer. Dispenseren kan stå slik i pausemodus til neste gang dere skal trene. Husk å holde
den koblet til strøm.

Obs:
Dispenseren skal ikke slås av med hovedbryter med mindre den skal tas ut av bruk permanent. (Merk: Slår du av på
feil måte, uten å bruke riktig prosedyre på skjermen, vil dette trigge sending av alarmen ”Ingen forbindelse til
dispenseren”)

Avslutte opplæringsmodus

For å ta i bruk dispenseren hos en tjenestemottaker, må du fjerne demomedisin og dispenseren slås av, slik
at opplæringsmodus deaktiveres. («Dispenser» – «Slå av dispenser»).

Logg deg på fjernpleiesystemet og fjerne dispenseren fra testbrukeren, slik at den blir tilgjengelig for annen
tjenestemottaker.
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Vedlegg 2. Evondos® E300 medisindispenseren – hvordan
bruke nødnøkkel

Låsen på medisindispenseren kan åpnes manuelt med en nødnøkkel. Nødnøkkelen skal kun brukes når elektronisk
åpning av dispenseren ikke er mulig.

1. Legg medisindispenseren forsiktig over på siden.
2. Drei dispenserbunnen med klokken (mot høyre) slik at

åpningen går i flukt med lokkets fingerhull.
3. Langs kanten på bunnplaten er det et lite hull som nøkkelen

passer inn i.

4. Stikk nødnøkkelen inn i åpningen. Kontroller at nøkkelen
sitter riktig i – helt inn og opptil halsen.
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5. Drei nøkkelen mot klokken (til venstre) 12 omdreininger inntil du
kjenner motstand, og låsen på medisinskuffen lar seg åpne.
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