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Reisemodus  
 

Reisemodus støtter et aktivt liv for tjenestemottakere som benytter Evondos® medisindispenser. 

Hensikten er at tjenestemottakeren skal ha mulighet til å ta med seg medisindoser på korte turer 

ved å benytte reisemodus på dispenseren. Når reisemodus er aktivert, vil tjenestemottakeren få 

automatisk påminnelse om å ta medisinen enten ved SMS eller taleoppringning, forutsatt at 

telefonnummer er lagt inn i Fjernpleiesystemet, og bekreftet via dispenseren.^ 

Funksjonalitet for tilpasset reisemodus (fra Fjernpleiesystemet) er tilgjengelig for 

medisineringsroboter som har siste programvareversjon installert (1848.453). Hensikten med 

dette vedlegget er å gjøre deg kjent med de nye mulighetene som denne funksjonen gir. 

 

 Advarsel: Reisemodus passer ikke for alle tjenestemottakere 

Når reisemodus er aktivert, kan tjenestemottaker få ut én eller flere doser før forskrevet tidspunkt. 

Reisemodus må derfor ikke aktiviseres for tjenestemottakere som kan risikere å misbruke 

funksjonen for å ta for mye medisiner med vilje, eller ved et uhell. 

 

VIKTIG!  

Reisemodus egner seg best for uttak av et begrenset antall poser 

Ettersom dispenseren skal lese av og verifisere informasjonen på alle posene, samt regne ut 

sikkerhetsvindu mellom dem, kan prosessen ta lang tid, avhengig av antall doser per dag. I tillegg 

kan det være upraktisk for tjenestemottaker å ha med seg mange løse poser. 

Skal tjenestemottaker ha med seg mange poser, kan det være et alternativ å  

ta ut hele medisinrullen og klippe av en sammenhengende stripe med de aktuelle dosene. Måten å 

gjøre dette på er å logge deg inn på dispenseren, og velge  

Meny  > Endre medisinering manuelt. 

 

(NB: Ved å ta ut medisiner til reise med «Endre medisinering manuelt», kan systemet ikke varsle 

tjenestemottaker om medisintid.) 

 

 

 

 



 

Page 3 of 6 

1.1. Tilpasset reisemodus 
 

Pleier kan aktivere reisemodus via tjenestemottakers side i Fjernpleiesystemet, og styre tilgang i forhold til 

den enkeltes behov. Funksjonaliteten kan brukes på alle tjenestemottakere, også de som har fått tillatelse 

til å bruke reisemodus selvstendig.  

 

1. Finn tjenestemottakerens side ved å skrive inn navnet i søkefeltet øverst til høyre, eller i listen under 

“Tjenestemottakere” i menyen.  Du aktiverer reisemodus ved å velge ”Reisemodus” – knappen på 

høyre hjørne på tjenestemottakers side: 

 

 

 

 

2. Skriv et mål for turen som passer inn i 

setningen vises på dispenserens skjerm når 

tjenestemottaker trykker på koffertsymbolet. I 

dette eksempelet med «Besøk hos datter» 

som reisens formål, vil følgende melding bli 

vist på skjermen: «Ønsker du at medisiner til 

Besøk hos datter blir utdelt?» 

 

3. Velg “Neste medisinutdeling” dersom 

tjenestemottaker bare skal ha med seg neste 

dose.  

 

4. Velg ”Tidsrom for uttak” hvis 

tjenestemottakeren skal være borte lenger,  

eller om du er usikker på om kun neste dose  

dekker behovet. I dette eksempelet vil 

dispenseren gi tjenestemottakeren mulighet 

til å aktivere reisemodus fra den definerte 

starttiden. Når reisemodus er aktivert vil 

dispenseren gi ut alle doser innenfor det 

definerte tidsrommet.  

Merk:  

- Det tar ca. 5 minutter å klargjøre hver pose.   

- Klargjøring starter på det tidspunktet dere har  

  definert som start-tid.  

- Husk derfor å spørre når de skal dra hjemmefra  

  og legg inn god tid i forkant. 
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Eksempel: Tjenestemottaker skal ut og må ha med seg 2 doser (18:00 og 20:00). Hun skal hentes kl. 16:30. 

Pleier programmerer reisemodus fra kl. 16:00, for å gi roboten god tid til å klargjøre og dele ut posene. 

5. Velg ”Gjør dette til en gjentagende hendelse” dersom dette er en fast aktivitet. 

 

6. Legg inn innstillinger for gjentagelsene, og når de skal avsluttes. Hvis du vet at tjenestemottakeren bare 

skal ha denne aktiviteten i for eksempel de neste 4 ukene, velg ”Dato” og skriv den siste dagen den skal 

være på.  Hvis aktiviteten ikke har en avslutningsdato, velg “Aldri”. Hvis aktiviteten skal opphøre kan 

man avslutte reisemodus for denne aktiviteten på tjenestemottakers side i fjernpleiesystemet.  

 

7. Klikk ”OK” for å fortsette.  

 

8. Dobbeltsjekk innstillinger, og huk av 

boksen for å bekrefte at du er kjent 

med ansvaret du påtar deg ved å 

aktivere reisemodus, at du har 

forsikret deg om at tjenestemottaker 

er en egnet kandidat og at 

tjenestemottaker har fått tilstrekkelig 

opplæring. 

 

9. Trykk ”Bekreft”. Hvis du ikke vil 

aktivere reisemodus, velg ”Avbryt”. 

 

9.1. Se og deaktivere programmerte reisemodus 

 
På tjenestemottakers side kan du se alle programmerte reisemodus. 

 

Symbolet         betyr at innstilling for gjentagelse er 

aktivert. Tidsrommet viser neste periode som 

reisemodus vil være tilgjengelig.  

Du kan få detaljert informasjon og mulighet til å slette 

ved å klikke på       . Hvis du vil avbryte reisemodus, 

klikker du «Ja». Hvis du ikke vil avbryte, velg ”Nei”.  
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9.2. Dette skjer på tjenestemottakers skjerm når reisemodus er aktivert 
 

Ved definert start-tid for reisemodus gir dispenseren et 

lydsignal og et koffertsymbol dukker opp på skjermen.  

 

Tjenestemottaker kan trykke på kofferten og får tilbud 

om forhåndsutmating av medisiner. Klargjøring og 

utdeling starter dersom tjenestemottaker trykker ”Ja”.  

 

Dersom tjenestemottakeren trykker ”Nei”, vil 

skjermen gå tilbake til normal modus, men koffert- 

symbolet vil være tilgjengelig i hele tidsrommet som  

er definert av hjemmetjenesten.  

Dersom tjenestemottakeren ikke aktiverer reisemodus,  

vil dispenseren varsle og dele ut medisiner som vanlig. 

 

Hvis tjenestemottakeren valgte ”Ja” på forrige  

skjermbilde, eller trykker på koffert-symbolet, vil det 

komme en forespørsel om bekreftelse på skjermen. 

Ved å trykke ”OK” starter dispenseren å dele ut dosene 

for den definerte tiden. 

  

Hvis reisemodus blir aktiv når en medisindose er klar,  

vil tjenestemottakeren få beskjed om at reisemodus  

blir tilgjengelig etter at den klargjorte dosen er tatt ut 

av dispenseren.  

 

Det er mulig å aktivere reisemodus helt til alle dosene 

mellom start og – sluttid er gitt ut normalt til 

tjenestemottakeren.  

 

 

9.3. Nye alternativer for brukerstyrt reisemodus  

 
Med programvare 1848.453 har dere tilgang til flere alternativer for brukerstyrt reisemodus. 
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1.  Finn tjenestemottakerens side ved å skrive inn navnet i søkefeltet øverst til høyre, eller i listen under 

“Tjenestemottakere” i menyen. 

 

 

 

 

2. Gå til “Individuelle tilpasninger” på tjenestemottakers side  

 

3. Velg hvor mange doser tjenestemottaker skal kunne ta ut med reisemodus. 

 

Merk: (Forhåndsutmating fra fjernpleiesystemet ved hjelp av «Reisemodus» som beskrevet over,  

er alltid tilgjengelig, selv om tjenestemottaker har fått tilgang å bruke reisemodus selvstendig). 

 

 

Spørsmål? Kontakt oss på tlf. 9084 0703, eller send ditt spørsmål til support@evondos.no 
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