
Prosedyre ved oppstart, installasjon, daglig bruk av 

elektronisk medisindispenser.  
 

Formål  
Å sikre riktig legemiddelhåndtering ved bruk av elektronisk medisindispenser. 

Omfang/Virkeområde  
Prosedyren omfatter beskrivelse av oppstart, montering og daglig bruk av elektronisk 

medisindispenser. 

Ansvar  
Hjemmetjenesten.  

Aktivitet/beskrivelse  
Oppstart  

Bestille medisindispenser  

o Epost til avdeling for hjelpemidler: hjelpemidler@mandal.kommune.no med 

informasjon om brukernummer, hvilken sone/avdeling, oppstartsdato og tidspunkt for 

første multidosepose 

Hente medisindispenser etter avtale med hjelpemiddellager 

o Nøkkel merkes og oppbevares i nøkkelboks hos tjenestemottaker/ sonebase 

Registrere tiltak i fagsystem 

o Eget tiltak under legemiddelhåndtering «Elektronisk medisindispenser» 

 

Innstilling av medisindispenser 

Innstille medisindispenser før utlevering til tjenestemottaker 

o Sett i strømuttak UTEN å slå på dispenser 

o Logg inn i Prevent med brukernavn og passord: app.dignio.com 

o Hent opp bruker i Prevent  

o Slå på dispenser  

o Legg inn medisineringsplan etter ordinasjonskortet og tidspunkt for første dose 

▪ se beskrivelse i manualen «Grunnkurs Medido multidosedispenser» fra side 10 

o Innstillinger for pasienttilpasning  

▪ se beskrivelse i manualen «Grunnkurs Medido multidosedispenser» side 14 

▪ NB: Antall repetisjoner av varslingssignal og Varighet av pausene, er 

forhåndsinnstilt som standard og skal ikke endres.  

o Ta med klargjort medisindispenser og multidoserull til tjenestemottaker 

 

Daglig bruk 

Sette i ny multidoserull hver 14 dag 

o Se vedlegg «Hvordan ruller og installerer man en multidoserull i Medido» 

o Sjekk i displayet at tidspunkt for neste pose er riktig 
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Ny multidoserull kan settes inn før siste pose er tatt ved å spleise to ruller  

o Se vedlegg «Hvordan ruller og installerer man en multidoserull i Medido» 

Forhåndsutmating av multidosepose 

o Se vedlegg «Hvordan tar man ut medisin fra Medido» 

Håndtere varsel 

o Se «Prosedyre for behandling av varsel fra Medido Connected medisindispenser og 

Dignio Prevent» i Kvalitetslosen 

o Dokumentere i pasientjournal ved håndtering av varsel  

Dokumentasjon fra varselhåndtering i Prevent  

o Ta ut rapport fra Prevent hver 14. dag  

o Rapport sendes til scanning til pasientjournal (internpost til Sentralarkivet) 

 

Ved midlertidig stop av varsel/ innleggelse i sykehus 

Under aktiv/inaktiv i Prevent kan dispenseren settes på pause, se «Grunnkurs Medido 

multidosedispenser» side 15 

 

Avslutte medisindispenser 

o Sette dispenseren på inaktiv i Prevent 

o Ta ut multidoserull fra medisindispenser 

o Sende epost til avdeling for hjelpemidler: hjelpemidler@mandal.kommune.no med 

informasjon om brukernummer, hvilken sone/avdeling 

o Medisindispenser pakkes i originalesken og sammen med nøkkel og Brukerveiledning 

settes i hylle ved hjelpemiddellager  

o Oppdatere/avslutte medisinkontrakt  

o Dokumentere og avslutte tiltak i pasientjournal  

o Sende revurdering til ABT ved endring i tjenesten 

 

Bilder og illustrasjoner  
0 bilder tilknyttet 

Vedlegg  

Grunnkurs Medido multidosedispenser Dignio 

Hvordan ruller og installerer man en multidoserull i Medido  

Hvordan tar man ut medisin fra Medido 

Kompetanse  

Hjemmel  

Referanser  

Utstyr  
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