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https://vimeo.com/168774903


Evondos kort fortalt

Vi tror at ved at frigive personale fra medicineringsopgaver vil man 
opnå besparelser i tid til at fokusere på andre opgaver og borgerne vil 
opleve større tryghed og egenmestring. 

For at opnå dette har Evondos udviklet markedets mest avancerede 
medicineringstjeneste for hjemmeboende borgere.

Vi leverer og udvikler denne tjeneste i tæt samarbejde med 
kommunen.

https://vimeo.com/168774903


Evondos kort fortalt

• Administreret over 7 millioner medicindoser, med en compliance på 
over 99% i over 200 nordiske kommuner – dagligt over 12.000

• Erfaring med alle borgergrupper
• Borgere med demens

• Socialpsykiatri

• Ældre

• Psykisk udviklingshæmmede

• Parkinson

• Palliation



Evondos’ unikke egenskaber

• Medicin der ikke bliver taget til tiden låses ind 

• Ikke mulig at fejlprogrammere for sygeplejersken

• Patenteret rejsemodul giver fleksibilitet og sikkerhed for borgeren

• Fuld kontrol med hvem der betjener robotten

• Indbrudssikker

• Kommunikationsplatform for beskeder til og opfølgning af borgeren

• Pårørende kan involveres på en tryg og sikker måde

• 24 timers overvågning med mulighed for fjernstyring af Evondos’ 
servicepersonale



Evondos implementering

• Evondos er implementeret i ca 200 kommuner i Norden

• En velprøvet metode der skræddersyes i samarbejde med 
kommunen, herunder:
• Borgerudvælgelse

• Projektplanlægning

• Projektbistand

• Oplæring

• Gevinstberegning



https://app.powerbi.com/groups/me/reports/15c1e569-56d2-4a6c-a110-e87fd2436e88/ReportSectionf6bc7c5401123cc44e6a?pbi_source=PowerPoint


Mads



Borgeren

• Frihed

• Værdighed

• Selvstændighed

• Struktur

• Sikkerhed



Gun



Sundhedspersonalet

• Fleksibilitet

• Ressourceplanlægning

• Sikkerhed og tryghed

• Mindre stress og risiko



Kommunen

• Omlægning af ressourcer

• Reduceret sygefravær

• Reduceret antal UTH

”Hos samtlige borgere 
var det forventet en 
betydelig reduktion i 
antal besøg. Efter endt 
projekt er det reduceret 
med 490 besøg pr 
måned noget som 
betyder en reduktion på 
81%.” 

Hilde Solheim Nilsen
Rana kommune



At starte med Evondos

• Hvorfor Evondos?
• Kunderne inspirerer os til at blive bedre, og udvikle os. Derfor er vi meget bedre nu 

end for et år siden, og om et år er vi meget bedre end nu.
• Vi er en tjenesteleverandør der bidrager ind i medicineringstjenesten og aflaster 

kommunens personale i medicineringsadministrationen

• Opstartsprojekt over en begrænset periode
• 10-20 enheder over 6 måneder 
• giver tid til gevinstberegning

• Evondos bidrager efter behov med:
• Borgerudvælgelse
• Projektplanlægning
• Projektbistand
• Oplæring
• Gevinstberegning


