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Bruk av velferdsteknologiske løsninger 
kan bidra til økt trygghet og bedre 
tjenester for brukere og pårørende. 

Erfaringer viser også at 
velferdsteknologi kan gi mer effektiv 
bruk av ressurser i helse- og 
omsorgstjenestene i kommunene.



Utvelgelsen

Finn teknologien Kontakt leverandør
Etterspør erfaringer

fra andre
Planlegg oppstart

Start med 
opplæring av 

ansatte

Fortsett med 
opplæring

Ha flere
tilgjengelige

enheter

Kartlegge brukers
behov

Kan denne
pasienten benytte

elektronisk
medisineringstøtte

?

Vurder teknologien Prøv!



BRUKSOMRÅDER

Hjemmetjenesten
Bemannet 
institusjon 





Pilly - førstevalget
■ Pilly er en automatisk medisindispenser som hjelper 

deg å ta rett medisin til rett tid.

■ Den varsler med lyd og lysblink hver gang medisiner 
skal tas. Når medisinen er tatt vil varslingen stoppe.

■ Pilly tilpasses de antall ganger du trenger medisin per 
dag, og klokkeslett legges inn. 

■ Det er 28 rom i dispenseren.

■ Ferdigfylt Pilly kan bestilles fra Fyrstikktorget 
Nettapotek
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Karie



Karie

Karie er en automatisk 
medisindispenser som 
organiserer, planlegger 
og leverer medisinen med 
et tastetrykk.

01
Karie synkroniserer 
automatisk med 
reseptplanen. Når det er på 
tide å ta medisinen , vil Karie 
lyse opp og gi en 
beroligende klokkespill. Bare 
trykk på en knapp, så blir 
medisindosen levert i en 
forhåndsåpnet pose

02
Hvis man ikke skal være i 
nærheten av Karie for å 
ta medisinene, kan man 
få tilgang til dosene på 
forhånd med 
reisefunksjonen. Karie vil 
dele merkede uåpnede 
poser å ha med.

03
Karie har forskjellige 
sikkerhetsfunksjoner for å 
holde deg trygg, 
inkludert; ansiktsgjenkjen
ning, PIN -tilgang, tidlig 
doseforebygging og 
batteribackup

04





Evondos
Medisineringsroboten Evondos E300, er den eneste 
medisindispenser i sitt slag på markedet. Den 
plasseres hjemme hos langtidsmedisinerte personer. 
Den er et personlig og pålitelig hjelpemiddel som 
letter hverdagen og eliminerer bekymringer rundt 
medisinering.

God kapasitet og flere funksjoner i roboten- bl. annet 
SMS på skjerm

Fine oppklarende tekstbanker for etterfylling



130 roboter

55000 utdelte doser 

250 doser utdelt 
daglig i gjennomsnitt



SUKSESS KRITERIER 

Forankring i alle 
ledd

God og tilgjengelig 
support 

Opplæring og 
tilgang på 

brukerveiledninger

Motiverte 
nøkkelpersoner

God plan på 
implementering

Hands on

Ekstra innsats der 
det butter



Spørsmål?



Takk for oss!

Velferdsteknologi@sarpsborg.com

mailto:Velferdsteknologi@sarpsborg.com

