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Riktig medisin
til riktig tid

Jeg har frihet nå. Nå
slipper jeg å vente på
hjemmesykepleien.
Kongsvingerregionen

Evondos medisineringstjeneste sørger for at tjenestemottaker får riktig
medisin til riktig tid. Tjenesten er enkel å ta i bruk og enkel å bruke.
Dette gir økt trygghet og frihet i hverdagen både for tjenestemottaker
og helsepersonell.

Etter endt prosjekt er det
redusert med 490 besøk
pr måned noe som tilsvarer en
reduksjon på 81%.
Rana kommune

I tillegg til økonomiske
gevinster, øker
Evondos pasientsikkerheten.

MARKET

Stavanger kommune

Med Evondos går medisineringen
som den skal. Medisinen gis alltid i
riktig dose og til riktig tid. På grunn
av den høye sikkerheten og bruker
vennligheten kan Evondos tjeneste
trygt benyttes av et bredt spekter av
tjenestemottakere. Når det er tid for å ta
medisinen får tjenestemottaker tydelig
varsel med lyd, lys og eventuelt tale og SMS,
om dette er ønskelig. En velfungerende
medisinering gir økt trivsel og selvstendighet
for tjenestemottakeren. For de pårørende betyr
det færre bekymringer. Helsepersonell kan konsen
trere seg om oppgaver som krever direkte pleie, og
arbeidsmengden blir jevnere fordelt utover dagen.
Helsetjenesten har tilgang til Evondos’ brukerstøtte på norsk døgnet
rundt, hele uken. Du som helsepersonell står aldri alene. Evondos kundeserviceteam bistår også med
implementeringsstøtte, opplæring og oppfølgning for å sikre en vellykket oppstart og drift.
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Økt behov i helse- og omsorgstjenestene
krever nye måter å arbeide på. Ved å
automatisere medisinutdelingen i helse
tjenesten bidrar Evondos til å frigjøre tid
og ressurser som kan brukes til andre
pleieoppgaver. Besøkene kan fordeles
jevnere utover dagen, og man får mulighet
til å bruke de ansattes kompetanse på en
bedre måte. Demografiske endringer og
mangel på helsepersonell, gjør bruk av
teknologi som elektronisk medisinering, til
en viktig bidragsyter for å levere gode
helse- og omsorgstjenester fremover.
En fremtidsrettet tjeneste i konstant utvikling.
Evondos utvikler og leverer markedets mest
avanserte løsning for elektronisk medisinering.
Tjenesten er tilrettelagt for integrasjon mot andre
systemer og tjenester, og vi er i konstant utvikling i
takt med tilbakemeldinger og behov i markedet.

Evondos medisineringsroboter har en etterlevelse på over 99%, der tjenestemottakeren
selv har tatt medisinen sin til riktig tid!

