Digital
beroendevård
Med Alteri Care

Digital vård för ett bättre resultat

”

Med hjälp av de digitala metodstöd
som byggs in i systemet kan
terapeuter få värdefull information

Ca 4 %
av den vuxna
befolkningen i Sverige
har ett beroende eller missbruk
av alkohol. Utöver det har
många problem med
drog- och spelmissbruk.

UTMANINGAR
Att leva med ett beroende är ofta starkt
förknippat med oro och skamkänslor. Och i många
fall en rädsla att bli av med jobbet om man blir
påkommen. Dessutom kan behandling inskränka
på arbete och annan sysselsättning.

Inte sällan leder olika former av missbruk till en
stigmatisering hos den beroende. Många lider i
onödan på grund av långa väntetider till behandling och en oro över praktiska moment, som det
finns en lösning på: digital beroendevård.

F Ö R D E L A R F Ö R V Å R D TA G A R N A
Sänkt tröskel för att söka vård

Självhjälp

Missbruk och beroende är förknippat med känslor av

I plattformen kan du bygga upp ett bibliotek av rele-

skam och misslyckande. Det gör att vissa inte söker vård

vanta dokument och självhjälpsprogram som kan hjälpa

i tid. Genom att erbjuda digitala insteg till behandling

klienterna att tillfriskna.

sänks tröskeln och fler vågar söka hjälp.
Gruppterapi online
Digitala verktyg förenklar behandlingen

Gruppterapi kan vara en effektiv metod i behandling av

Med verktyg, frågeformulär och digital utvärdering

beroenden. I Alteri Cares plattform anmäler klienten sig

blir det enkelt att skapa och följa upp uppsatta

och deltar i aktiviteter som anordnas av behandlingsfö-

behandlingsplaner. Systemet skickar påminnelser inför

retaget.

möten och aktiviteter för att underlätta vardagen.
Minskad risk för återfall
Ta del av behandlingen vart du än är

Minska risken för återfall efter behandling genom

Med Alteri Cares plattform kan du ha möten över

digitala stödsamtal via chatt eller video. Ha ständig

video vart du än befinner dig. Det sparar tid, minimerar

tillgång till jourhavande behandlare i fall en situation

avbräck i arbetsdagen och låter dig vara i hemmets

uppkommer.

trygga miljö när du träffar en behandlare.

EFFEKTIV BEHANDLING
Förbättrad och säker kommunikation

Samordna vårdteam och insatser

Vårdpersonal får genom Altericare ett säkert sätt att kommu-

Funktionen ”Vårdteam” gör det enkelt att samordna ett

nicera med klienter och dess anhöriga. Systemet följer GDPR

behandlingsteam bestående av interna och externa resurser,

och PDL i hanteringen av känslig information med internt i

exempelvid beroendeläkare, uppdragsgivare och arbetsgivare.

kommunen.
Individanpassade egenvårdsprogram
Digitalt metodstöd

Behandlaren har möjlighet att skapa ett individanpassat

Med hjälp av digitalt metodstöd som byggs in i systemet kan

egenvårdsprogram som klienten kan följa. Dela information,

terapeuter få värdefull information och löpande uppföljning,

boka möten och aktiviteter i kalendern. Påminnelser skickas

som hjälper till att driva behandlingen framåt.

automatiskt för att höja engagemang och förbättra utfallet av

De smarta frågeformulären kan användas för att automatisera

programmet.

analysen av olika skattningsverktyg och hjälpa till att fastställa
diagnos och behandling.

Digital eftervård
Minska risken för återfall efter den ordinarie behandlingen är

Automatiserade självskattningar
Genom att låta klienter regelbundet svara på självskattningsformulär får man både en ögonblicksbild av hur klienten mår,
men även data som kan användas för att visa klientens utveckling under behandlingen. Denna samlade informationen
kan även användas för att bygga statistik och rapporter.

avslutad med digital eftervård.

Vi u t ve c k la r d en nya g e n e rat ion e n s vård
Tills ammans me d vårde n h ar vi ut ve ck l at e - h äl s a s e dan 2013.
M e d e r f are nhe t och inn ovat i va l ös n i n g ar g ör vi e - h äl s a m e r
användar vän l i g t och t i l l g än g l i g för al l a.
De t s k a vara lik a s äke r t s om e n ke l t at t använ da vår t jän s t.
Vår t s ys te m går s jälvk lar t at t an p as s a e f te r di n ve r k s am h e t.
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