
Prosedyre for behandling av varsel fra Medido Connected 

medisindispenser og Dignio Prevent 
 

Formål  
Å sikre riktig håndtering av elektronisk medisindispenser.  

Omfang/Virkeområde  

Prosedyren omfatter beskrivelse av varsel fra Medido medisindispenser, tilhørende system 

Prevent og veiledning for håndtering av varsel.  

Ansvar  
Hjemmetjenesten  

Aktivitet/beskrivelse  
Responssenteret i Kristiansand er førstemottaker av varsel fra Medido Connected 

medisindispenser og ringer til hjemmetjenesten når det er behov for håndtering av 

varsel.  

1. Varsel: Kontakt pasienten. Årsak: Medisin ikke tatt. 

Håndtering: Responssenteret kontakter tjenestemottaker, dokumenterer og lukker varsel i 

Prevent.  

 

2. Varsel: Kontakt pasienten. Årsak: Usikkert om pasienten har tatt medisin. 

Håndtering: Hjemmetjenesten kontakter tjenestemottaker for bekreftelse om medisin er 

tatt. Kontakt sykepleier/vernepleier for vurdering om riktig medisinering i forhold til 

riktig tidspunkt. Hjemmetjenesten dokumenterer i Gerica.  

 

3. Varsel: Mat inn medisinrull på nytt. Årsak: Feil under utmating av pose. 

Håndtering: Kontakt ressursperson/superbruker. Medisinrull sjekkes/ mates inn på ny – 

se Brukerveiledning side 41, 42, 43. Hjemmetjenesten dokumenterer i Gerica.  

 

4. Varsel: Kontroller medisinrull. Årsak: Feil pose, feil pasient eller feil tid.   

Håndtering: Dette varselet er ikke i bruk før neste versjon. Det blir gitt ut informasjon 

når dette blir tilgjengelig.  

 

5. Varsel: Mat inn medisinrull på nytt. Årsak: Dispenseren er ikke etterfylt, eller medisinrull 

kan være installert feil.  

Håndtering: Kontakt ressursperson/superbruker. Medisinrull mates inn på ny eller ny 

medisinrull mates inn – se Brukerveiledning side 41,42,43. Hjemmetjenesten 

dokumenterer i Gerica.   

 

6. Varsel: Etterfyll dispenser. Årsak: Siste pose ble brukt.  

Håndtering: Kontakt ressursperson/superbruker. Ny medisinrull mates inn – se 

Brukerveiledning side 41,42,43. Hjemmetjenesten dokumenterer i Gerica.  

  

 

 



7. Varsel: Etterfyll dispenser. Årsak: Ingen rull i dispenser. 

Håndtering: Kontakt ressursperson/superbruker. Ny medisinrull mates inn – se 

Brukerveiledning side 41,42,43. Hjemmetjenesten dokumenterer i Gerica.  

 

8. Varsel: Oppdater medisinplan i Prevent. Årsak: Medido mangler medisinplan. 

Håndtering: Kontakt ressursperson/superbruker. Oppdatere medisinplan i Prevent – se 

Prosedyrebeskrivelse «Grunnkurs Medido multidosedispenser Dignio». Hjemmetjenesten 

dokumenterer i Gerica.  

 

9. Varsel: Oppdater medisinplan i Prevent. Årsak: varsel nr 8 er ikke håndtert.  

Håndtering: Kontakt ressursperson/superbruker. Oppdatere medisinplan i Prevent – se 

«Grunnkurs Medido multidosedispenser Dignio» Hjemmetjenesten dokumenterer i 

Gerica.  

 

10. Varsel: Kontroller dispenser. Årsak: Ikke kontakt med Prevent på en time/ingen 

forbindelse/ utenfor dekning/strømsparingsmodus/dispenser er slått av.  

Håndtering: Sikre at dispenser er tilkoblet strøm, at dispenser er slått på, at dispenser står 

plassert der det er nett tilgang. Hjemmetjenesten dokumenterer i Gerica.   

 

11. Varsel: Kontroller dispenser. Årsak: Ingen kontakt med Prevent på to timer/ ingen 

forbindelse/ utenfor dekning/strømsparingsmodus/dispenser er slått av.  

Håndtering: Som nr 10. Kontakt ressursperson/superbruker hvis problemet ikke løses – 

se Brukerveiledning side 52.  

Hjemmetjenesten dokumenterer i Gerica.   

 

12. Varsel: Kontroller dispenser. Årsak: Ingen kontakt med Prevent på mer enn 20 timer/ 

ingen forbindelse/ utenfor dekning/strømsparingsmodus/dispenser er slått av.  

Håndtering: Kontakt ressursperson/superbruker. Ved manglende løsning på varsel – 

kontakt hjelpemiddelavdeling: tlf 48 09 39 96 eller epost 
trygghetsteknologi@mandal.kommune.no 

Hjemmetjenesten dokumenterer i Gerica.   
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