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Information till dig som vill prova Dosell läkemedelsautomat
Dosell läkemedelsautomat är ett hjälpmedel och stöd för dig att
själv kunna ta din medicin. Genom att automatiskt mata ut
dospåsar vid ordinerad tidpunkt säkerställer Dosell att du får din
medicin vid rätt tillfälle.
Dosell är ett alternativ både för dig som enbart behöver stöd för
att ta din medicin och för dig som även har hemtjänstinsatser.
Du som behöver stöd för att ta medicin förblir självständig med
stöd av Dosell. Du som har andra hemtjänsinsatser kan flytta dina besök och få dem mer
sammanhängande på tider som passar dig bättre.
Hur fungerar Dosell?
Dosell installeras hemma hos dig och laddas med dina vanliga medicinpåsar från apodos.
När det är dags att ta din medicin ramlar dospåsen ner i ett fack samtidigt som en signal
ljuder och en lampa tänds i facket.
Dospåsen öppnas för att det ska gå lättare att ta ut dina tabletter
Du tar dina tabletter/din medicin
Om du inte tar bort dospåsen går det ett larm till personal inom hemtjänsten eller
hemsjukvården som kontaktar dig för hjälp med att ta din medicin.
Stöd och support
En sjuksköterska och en hemtjänstpersonal hjälper till med installation av Dosell och
placerar den på önskad plats hemma hos dig.
Du och dina anhöriga/närstående får en visning och en informationsbroschyr.
En sjuksköterska gör kontinuerliga återbesök och kontrollerar att allt fungerar som det ska
enligt upprättas egenvårdsplan.
Om du av någon anledning inte tar medicinen som ordinerat går ett larm automatiskt från
Dosell till hemtjänstens eller hemsjukvårdens larmtelefoner.
Ansvariga för installation av Dosell är:
Sjuksköterskor Sanna Fogelby, telefon 0121-18578 och Karin Hellbring telefon 0121-18557
Övriga frågor om Dosell besvaras av koordinator för hemsjukvården, telefon 012118250
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Behandling av personuppgifter
För att larm och påminnelser ska fungera på ett säkert sätt i Dosell, behöver vi samla in och
spara dina personuppgifter. Uppgifterna om dig kommer att sparas så länge det behövs för
att ge dig stöd. Om du inte vill använda Dosell kommer fortsatt registrering av dina
personuppgifter att upphöra.
Söderköpings kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som
angivet ovan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut i ditt ärende samt
att uppfylla kommunens skyldigheter enligt förvaltningslagen. Om du inte lämnar
uppgifterna enligt ovanstående eller inte vill att dessa behandlas av kommunen kommer det
inte att vara möjligt att ta ställning till ditt ärende.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritets- och sekretesslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att de är
underlag för myndighetsutövning samt att kommunen utför uppgifter av allmänt intresse.
Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande arkivregler för offentlig
myndighetsutövning.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att behandlas i verksamhetssystem där
uppgifterna även behandlas av personuppgiftsbiträden som samtliga har uppdaterade avtal
med kommunen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss via socialnamnden@soderkoping.se eller i
andra hand via kommunens växel 0121-181 00. Du kan även via hemsidan eller vår växel få
kontakt med aktuellt dataskyddsombud.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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Samtycke till att prova Dosell läkemedelsautomat
Jag har fått muntlig och skriftlig information om Dosell läkemedelsautomat
och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga
informationen.
☐ Jag samtycker till att prova och utvärdera Dosell läkemedelsautomat
under överenskommen tidsperiod 2019-2020.
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