
Rana kommune-
medisineringsstøtte 



Rana kommune

• Norges 4.største kommune i areal.

• 26 083 innbyggere pr. januar 2021

• I likhet med veldig mange andre kommuner sliter vi med å få tak i nok og 
kvalifisert personell til våre helse og omsorgstjenester.

• Vi ønsker at alle våre innbyggere skal få bo hjemme så lenge de selv ønsker 
dette.



Hva er medisineringsstøtte?

Roboter som sørger for at pasienten får rett medisin til rett tid.

• Gir signal til pasienten når medisinen skal tas.
• Varsler helsepersonell dersom medisinen ikke blir tatt.
• Kan brukes til kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell.
• Krever multidose, andre legges opp som en ordinær dosett.
• Brukervennlig.



Hvorfor innføre medisineringsstøtte?

• Gi økt kvalitet på tjenesten.

• Gi en mer effektiv bruk av ressursene vi har til rådighet.



Bakgrunn for innføringen

• Fra prosjekt til en del av vår hverdag 
• Gode resultater

Nå er medisineringsstøtte førstevalget i hjemmetjenesten. I dag har vi ca 70-80 maskiner ute. 



Hva gir medisineringsstøtte oss?
• Pasienten får riktig medisin til rett tid- lukkede avvik

• Pasienten beholder Kontroll over eget liv.

• Pasient og pårørende opplever en større trygghet.

• Større kontinuitet i tjenestene til pasienten.

• Frigjøring av varme hender til de som trenger det.

• Mindre stress for de ansatte i tjenesten.

• Melding til tjenesten ved avvik.

• Melding fra tjenesten til pasienten.

• Reisemodus

• Dempe skam

• Ekstra trygghetsalarm



• Interne utfordringer på kommunikasjon- samarbeidsparter

• Samarbeid med legetjenesten

• Skepsis hos pasienter og pårørende

Ellers har innføringen vært udelt positiv. I dag er det vanskelig å se hvordan vi 
skulle drevet forsvarlig uten muligheten for å bruke medisineringsstøtte.

Hvilke utfordringer har vi hatt?



Råd til dere som skal starte opp.
• Få med ALLE ansatte.

• Egen ansatt på velferdsteknologi.

• Nettverk

• Innfør ny teknologi i en viss størrelsesorden.

• Husk at ny teknologi skal erstatte noe- ha fokus på dette.

• Man trenger ikke kjøre egne prosjekter på ting som er velprøvd andre steder- bare å 
sette i gang.



Takk for meg.


