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Feilmedisinering i hjemmesykepleien

• Professor og lege Anders Grimsmo, NTNU hevder følgende: «Hvis en først begynner å 
kartlegge, viser det seg at feilmedisinering er det alvorligste problemet vi har ved 
helsetjenestene.» og sier samtidig at så mange som 100.000 årlig kan bli innlagt på sykehus 
fordi de har fått feil medisin.

• Folkehelseinstituttet fører ikke eksplisitt statistikk på feilmedisinering, men ifølge 
«Tidsskriftet for den norske legeforeningen» dør anslagsvis 2.500 mennesker i Norge som følge 
av feilmedisinering – samtidig anslås det at ca 15.000 personer årlig behandles av samme årsak

• Tilbakemeldingene vi får fra de ansatte i kommunene er at dette tallet både er høyt og at det 
sansynligvis er underrapportert.



Hva kan Dignio bidra med ?



Dignios medisindispensere

PILLY SMS

Pasientens favoritt

MEDIDO

Den mobile multidosedispenseren



Pilly SMS

Dosetten for pasienter som har og 

vil beholde en aktiv, fleksibel og 

sosial hverdag.

Fordeler

• Liten, lett å ta med på tur

• Rimelig pris

• Kan varsle med lyd, lys og SMS

• Mulighet for forhåndstilgang

• Antibakteriell overflate

• 28 kammer

Sikkerhet

• Låsbar

• Varsel ved glemt medisin

• Sikker modus ved glemt medisin

28 kammer



Pilly bruksområder

● Passer utmerket for de aktive brukerne

● Barn og unge i skole og jobb

● Rus og psykiatri 

● Psykisk utviklingshemmede 

● Parkinson 

● De med variabel medisin plan (må doseres til) 

● Antibiotika kur 

● Utprøving av nye medisiner

● Dot behandling i samråd med lege



Medido

Multidose- dispenseren som 

kan tilpasses individuelt til 

pasienten

Fordeler

• Liten og lett, veier kun 1,7 kg

• 24 timers batterikapasitet

• Lett å installere og skjøte rull 

• Tåler røyk

• Automatisk overføring av medisinplan

• Mulighet for forhåndstilgang 

Sikkerhet 

• Låsbar

• Rett medisin til rett pasient

• Innbruddsvarsel

Plass til 2 

uker rull



Medido bruksområder

● Multidosebrukere

● Lange avstander

● Følsomhet iht medisineringstidene

● De som bor i boliger

● Ved nedsatt syn og finmotorikk

● Der man legger frem medisiner til pasienten

● De som glemmer å ta medisin 

● Avlastning av pårørende

● Forebygge/utsette andre vedtak

● Brukeren har behov for smertestillende før stell



Man vet at pasienter kan oppleve helsehjelp som 

stigmatiserende. 

Medido er liten og veier lite, så de aller fleste håndterer å flytte 

på dispenseren. 

Det betyr at Medido ikke trenger å ha fast plass i huset, 

mange brukere flytter den til soverom på kvelden, og tar den 

med i stue/kjøkken på dagen. 

Når brukerne skal på ferie, kan Medido være med. 

Fargene er nøytrale, og størrelsen er liten nok til at den kan 

stå i en bokhylle eller på kjøkkenbenken



En løsning, mange muligheter



Dignio Connected Care

MedisineringMålinger

Én helhetlig plattform for forsvarlig 

digital behandling og oppfølging

Helsepersonell
Pasient

Egenrapportering Behandlingsplan
(inkl. egenbehandlingsplan)

IntegrasjonerKommunikasjon

NHN

Med Dignio ser dere helheten



Pasienten har tilgang 
til egen historikk og 
kan enkelt se om 
medisinen har effekt

Pasientappen 

MyDignio



Takk for oppmerksomheten


