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• Magister i 

folkhälsovetenskap 

• Datautbildning och 

arbetat som 

interaktionsdesigner 

• Adjunkt på Blekinge 

Tekniska Högskola 

• Evidos AB  

 

 

 

 



Evidos AB 
 

    

Utvecklar produkter som underlättar 

    användning av läkemedel och höjer 

patientsäkerheten. 
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  Läkemedel i regel bra produkter 

• Varje dag i Sverige - 18 miljoner dygnsdoser 

• Ca 40-85 procent har något fel i sina 

läkemedelslistor både vid inskrivning och 

utskrivning (4 av 5 läkemedelslistor felaktiga) 

• "Framförallt kvinnor får fler och fel läkemedel" 

• 30 % av patienter på akutmottagningen söker 

på grund av läkemedelskomplikationer 

• Dosera efter vikt, ålder, njurfunktion mm.  

• Fler läkare (diagnoser) ökad risk 

• Journalsystemen ”pratar inte med varandra” 

• Utöver patientens lidande kostar 

läkemedelsrelaterade problem samhället ca 

20 miljarder kr/år. 
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Sjukvården 



• EviDos är ett läkemedelsstöd för 

sjukvården och hämtar information 

från FASS och SIL.  

• Enkel att lära och navigera 

• MinMedicinApp är en lättversion av 

EviDos – som används av både 

sjukvårdspersonal och 

privatpersoner. 

• Båda är CE-märkta 
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 Hur tar vi våra mediciner? 
• Dålig följsamhet  

• Hälften tar som ordinerat 

• Glömmer, plockar bort 

• Hälften vet inte varför 

• Känner inte igen – Apoteket byter 

• Köper receptfria 

• Lånar mediciner 

• Naturläkemedel 

• Högkostnadsskydd 

• Olika läkare, diagnoser 

• Brister i läkemedelsinformation  

• Vem som helst kan drabbas 
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Visar om läkemedlen passar ihop eller ej 
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Visar vilka läkemedel som inte passar 
 

 Om du klickar på den röda eller orange informationen så visas vilka läkemedel som inte 

passar ihop. Om du vill ”gömma” informationen klicka på Göm. Informationen presenteras 

när du lägger till ett nytt läkemedel.  

 

 



• Ta medicin – om patient inte 

bekräftar kan appen skicka ett 

meddelande till den person som 

kunden själv lagt in.  

• Skriv in dosering, hur och varför 

medicin ska tas och förvaras i 

Anteckningar. Texten visas vid 

påminnelsen.  

• Ett meddelande visas när 

medicinen börjar ta slut och när 

det är dags att förnya receptet. 
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Påminnelser 



Läkemedelsinformation från Fass 
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Alltid uppdaterad 

information från Fass. 

 

Bipacksedeln är skriven för 

privatpersoner. 

 

Foto på tablett  
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Varning för olämpliga mediciner 

Varningstriangel – dessa 

läkemedel ska användas 

med försiktighet av 

personer över 65 år. 

 

Olämpliga vid graviditet 

och amning! 



 Liknande läkemedel 
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Läkemedel med samma aktiva 

substans, beredningsform och 

styrka. 

 

Bra när Apoteket byter ibland 

läkemedel mot ett annat 

liknande läkemedel. 

 

Då kan du kontrollera detta i 

appen under fliken liknande 

läkemedel. 



 Patienten - tar ansvar för sin medicinering 

• Mår bättre om medicinerna fungerar 

ihop. 

• Tar sina mediciner som ordinerat 

• Köper inte receptfritt utan att 

kontrollera så att de passar ihop med 

ordinerade mediciner 

• Använder inte naturläkemedel – utan 

att fråga sin läkare 

• För sin egen skull – uppdaterar sin 

läkemedelslista! 
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 Hur laddar man hem? 

• Samsung  

– Google Play 

• iPhone 

– App Store 

• Söker MinMedicinApp 

– Text om sjukvårdspersonal 

• Kostar 75 kr 

– Engångskostnad 

– Inga köp inne i appen 
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