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Bättre sjukvård
i hemmet?
Enkelt, när man får rätt
information till rätt person.

Mycket kring vård i hemmet handlar faktiskt om information. Rätt personer måste
kunna ge och få information på ett smidigt och enkelt sätt för att kunna göra rätt saker
i rätt tid. Med Tieto´s mobila lösning för hemsjukvården, Lifecare Mobil Hemsjukvård är
detta möjligt – en mobil åtkomst till patientuppgifter direkt i surfplattan.
Skapar trygghet och ökar effektiviteten för alla

Fördelar för HSL-personalen i kommunens
hemsjukvård

För att kunna erbjuda bästa möjliga hemsjukvård finns
många utmaningar. Med patienternas behov av rätt
sorts vård i kombination och uppföljning, trygghet och
säkerhet ställs höga krav på alla inblandade, bland
annat kommun, HSL-personal och hemtjänst. Mycket
i arbetet att kvalitetssäkra alla steg i sjukvården hemma
går ut på att rätt information finns tillgänglig för rätt
personer. Och eftersom hemsjukvården är beroende av
ett mobilt arbetssätt är de bästa informationsvägarna
mobila.

• Tidsbesparing - ökar tiden hos patienten
utan att skapa mer stress.

Tieto Lifecare Mobil Hemsjukvård gör att journaler
och patientinformation på ett säkert sätt finns
tillgängliga för HSL-personalen direkt i läsplattan.

• Mobilitet – dokumentera viktiga journalanteckningar och händelser direkt på plats.

Vägen till rätt vård – rätt information
Att rätt personer får enkel tillgång till rätt information
är en förutsättning för bra kvalitet på hemsjukvården.
HSL-personalen loggar bara in och kan därefter ta del
av den information som behövs. Systemet ser till att
uppdaterad information finns tillgänglig för rätt personer, och eftersom ett mobilt arbetssätt är en förutsättning för hemsjukvård är det en enorm fördel att ha all
patientinformation direkt i läsplattan.

• Åtkomst – till uppgifter om aktuella patienter samt
möjlighet att söka fram fler patientjournaler vid
oplanerade besök.

• Kvalitet – enkel översikt över patientens
ordinationer, journaler och journaluppgifter.
• Användarvänligt – det mobila stödet är enkelt
och intuitivt.

Fördelar för ansvariga inom kommunen
• Möjlighet att erbjuda ökad patientsäkerhet och
trygghet.
• Snabbare och säkrare vårdinsats.
Fördelar för patienten
• Alltid rätt behandling på ett patientsäkert sätt.
• Bättre samverkan mellan patient och vårdoch omsorgspersonal.

Mobila verktyg för hemsjukvård – fördelar
för alla parter

• Bidrar till högre patientsäkerhet och ökar
patientens delaktighet och inflytande i vården.

Effektiviteten och säkerheten ökar, stressen för
personalen minskar samtidigt som det skapas mer tid
till varje patient.

• Den mobila tekniken skapar trygghet. Ökar
patientens trygghet och säkerhet.
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