Digital vård
i hemmet
Kommunens digitala vårdcentral

Digital vårdcentral i framkant

”

Enligt Folkhälsomyndigheten
upplever 4 av 10, av de som
är 75 år eller äldre, att de
inte har en god hälsa

Nytt sätt att förbättra hälsan på de äldre
Den digitala vårdcentralen gör vård och omsorg mer tillgängligt och skapar förutsättningar för
bättre vård och ökad trygghet för de äldre i kommunen.
Vad skulle det betyda för din kommun om fler äldre upplever en bättre hälsa längre upp i åldrarna?

FÖRDELAR FÖR DEN ÄLDRE
Alltid tillgänglig

Uppkopplade hjälpmedel

För våra äldre ger det en ökad trygghet med endast

Att själv ha kontroll, och följa sina värden genom

vetskapen att hjälp finns till hands bara ett knapptryck

uppkopplade hjälpmedel, ökar medvetenheten hos

bort. Detta styrks av kliniska studier som genomförts på

vårdtagaren. Möjligheten finns att automatiskt eller

hjärtpatienter på Gotland.

manuellt registrera in vitalparametrar som hjälper
till anpassa vårdinsatser och prognostisera framtida

Hjälp utan att lämna hemmet

vårdbehov.

Livskvalitet och välbefinnande ökar för vårdtagare som
kan bo kvar i det egna hemmet. Med kommunens

Regelbunden uppföljning

digitala vårdcentral får man snabbt hjälp av en sköterska

Med regelbundna hälsoenkäter och självskattningar

via video eller chatt.

kan vårdtagaren följa sin egen hälsoutveckling.
Samtidigt kan kommunen bedöma framtida vårdbehov

Individanpassade egenvårdsprogram
Sköterskan har möjlighet att skapa ett individanpassat
egenvårdsprogram för att öka välbefinnandet och förebygga framtida hälsoproblem. Till exempel kostrådgivning eller träningsprogram.

både för den enskilde och generellt i kommunen.

FÖR PERSONAL
Digitalt väntrum

Samlad patientvy

Via det digitala väntrummet ser du som vårdgivare löpande

Systemet hjälper till att hålla ihop olika vårdlösningar som

inkomna kontaktförfrågningar. Systemet hjälper till att

finns i hemmet och presenterar dem i en enkel patientvy.

bedöma och skapar bästa möjliga prioritetsordning.

På så vis får vårdpersonal en samlad översiktsbild av
patientens tillstånd och kan bedöma hälsostatus och

Förbättrad kommunikation

snabbt vidta åtgärder när det behövs.

Vårdpersonal får ett säkert sätt att kommunicera med patient
och dess anhöriga. Det blir enklare att samordna vårdinsatser

Bättre beslutsunderlag

och dela känslig information internt i kommunen.

Insamlad information och data från hälsoenkäter och
uppkopplade hjälpmedel ger en detaljerad bild av en individs

Uppkopplad trygghet

vårdbehov. Samtidigt ger insamling av många individers

Med digitala hjälpmedel blir det lika enkelt som tryggt att

data möjlighet att se detaljerad statistik över hälsa och

vårda på distans. Uppkopplade enheter och smarta sensorer

framtida vårdbehov.

kan skräddarsys efter behov och diagnos. Patienten kan själv ha
koll på värden genom en app i mobil eller surfplatta. Samtidigt
får vårdgivaren översiktsbilder av alla värden och en tydlig
sammanställning av insamlad data. Om något är avvikande, eller
behöver åtgärdas, går det en signal direkt till vårdgivaren.

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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