NYHET

Banbrytande beslutsstöd för
säker läkemedelshantering

Att arbeta inom vården är att dagligen möta människor som på ett eller annat
sätt befinner sig i en beroendeställning till dig som vårdpersonal. Inte minst
vilar det ett stort ansvar på den som hanterar och ordinerar läkemedel.
Här är det viktigt med goda rutiner och smarta verktyg – som EviDos.
Med EviDos får vårdpersonalen bästa förutsättningar för att informera, dosera och
bereda läkemedlen på ett patientsäkert
vis. EviDos ger precis det stöd som behövs
för att ta riktiga beslut i en ofta utsatt
situation. Det ska vara enkelt att göra rätt!
HUR FUNGERAR EVIDOS?
Så fort du vill veta något om ett läkemedel
använder du EviDos. Här får du snabbt och
enkelt all nödvändig information – om det
är rekommenderat, tillhör ”kloka listan”,
om det inte är lämpligt för personer över
65 år, gravida eller ammande samt om det
interagerar med andra läkemedel.

Med EviDos kan du även kontrollräkna en
dosering. Är den inte rimlig larmar systemet – vilket gör EviDos till ett betydelsefullt stöd för dig som hanterar läkemedel.
VILKA KAN ANVÄNDA EVIDOS?
EviDos har utvecklats tillsammans med och
för yrkesgrupper som hanterar läkemedel
såsom läkare, sjuksköterskor, sjuksköterskestuderande, veterinärer, tandläkare
samt för apotek. EviDos kan med fördel
också användas av privatpersoner som vill
ha mer kunskap om läkemedel och dess
effekter – antingen som vårdtagare eller
anhöriga.

DÄRFÖR EVIDOS
• EviDos är ett modernt, webbaserat verktyg
som ger användaren samlad och uppdaterad
information om samtliga läkemedel.
• EviDos kontrollräknar dosering och larmar om
en dosering är orimlig. Doseringen presenteras
i både siffror och bild.
• EviDos presenterar också bilder på läkemedel
i tablettform för att stärka igenkänning och
minimera risk för felhantering.
• Verktyget hämtar sin produktinformation från
säkra databaser. På portalen finns även länkar
till användbar information inom vården som
Läkemedelsboken, Vårdhandboken och 1177.
• EviDos presenterar all nödvändig information
om läkemedel i samma vy vilket ger god
överblick och sparar tid. EviDos är därför ett
ypperligt verktyg vid telefonrådgivning eller
annan kontakt där läkemedel ska diskuteras.
• EviDos kan interageras med befintliga
journalsystem, kopplas ihop med e-recept,
med mera.
ENKELT OCH TYDLIGT. På den översta bilden presenteras det eftersökta
läkemedlet. Vid klick på ikon får du upp läkemedelsinformation från
Fass. Klickar du på Biv presenteras biverkningar. Vill du kontrollräkna en
dosering fyller du i de tomma fälten och klickar på ”Kontrollera dos”.
Om doseringen är rimlig illustreras doseringen som på nedersta bilden.

• EviDos anpassas lätt efter slutanvändarens
behov och önskemål.
• EviDos visar om det finns billigare, motsvarande alternativ till det läkemedel som
användaren har sökt på.
• EviDos får sin CE-märkning i april 2012 och
uppfyller således de krav som ställs på
medicintekniska produkter.
• EviDos har utvecklats av en interaktionsdesigner med ett förflutet inom vården i
samarbete med läkare, sjuksköterskor och
sjuksköterskestuderande. Det gör EviDos till
ett mycket användarvänligt system för såväl
rutinerad som ny personal.
• EviDos är pedagogiskt och lättnavigerat för
alla användare – oavsett datorvana.

Kort och gott – EviDos bidrar till
en tryggare och säkrare vård.

TRYGGT. På den översta bilden har användaren angett efterfrågade
värden och läkemedelsmängd. Är doseringen orimlig larmar systemet
med röda färger.
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