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Läkemedelsrobot 

Att ha en läkemedelsrobot innebär att du hemma hos dig har ett låst 

läkemedelsskåp som påminner dig om när det är dags att ta medicin ur din 

dospåse. 

Hur fungerar läkemedelsroboten? 

Omvårdnadspersonal kommer hem till dig (oftast)var 14:e dag och laddar 

läkemedelsroboten med dosrullar. Roboten läser informationen som finns 

på varje påse och signalerar när det är dags för dig att ta din medicin.  

Du får påminnelse med både ljus och ljudsignal. Det kommer också en röst 

som säger att det är dags att ta medicinen. Då trycker du på en knapp och 

din påse med tabletter matas ut. Du får självklart påminnelse vid samtliga 

läkemedelstillfällen under hela dygnet. 

Är dospåsen svår att öppna? 

Roboten hjälper till att öppna dospåsen, genom att perforera ett litet hack i 

påsen, vilket gör det lätt att öppna den. 
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Säkerhet 

Om en påse inte tas ut ur roboten trots upprepade tydliga påminnelser, 

låser roboten in dospåsen i ett separat fack så att läkemedel inte tas vid fel 

tidpunkt. Larm med information om uttagna eller ej uttagna läkemedel 

skickas alltid automatiskt till omvårdnadspersonalen. Om något inte står 

rätt till ringer de upp dig eller gör ett besök.  

Läkemedelsroboten är utrustad med ett batteri och klarar sig utan ström i 

24 timmar.  Om det skulle bli problem med uppkopplingen eller något 

annat som gör att dospåsarna inte kan matas ut som de ska, går det ett 

larm till omvårdnadspersonalen. 

Om du ska resa bort 

Om du skall åka bort på besök eller blir borta över dagen ställer vi in 

läkemedelsroboten i reseläge. Du kan då enkelt få ut dospåsen/påsarna 

som behövs under din frånvaro. Skall du vara borta en längre tid ser vi 

gärna att du tar med dig roboten.  

Kostnad 

Det kostar inget extra att ha en läkemedelsrobot, men du måste ha dina 

läkemedel i dospåsar.  
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Om du vill veta mer om Evondos – Läkemedelsrobot  
ta kontakt med din områdesansvariga sjuksköterska på 
kommunen eller verksamhetsutvecklarna på 
omsorgsförvaltningen. 

 

Kontakta oss 

Omsorgsförvaltningen 

Telefon: 044-13 50 00 

 


