
	

	

Kur-appen 
Projektdeltagare: Kim Ericsson & Thomas Englund 

 

1.   Define  

 
Problembeskrivning: 
Vi båda har arbetat som kuratorer i fyra år och har under dessa år, tillsammans med våra kollegor stött 
på liknande patientupplevda problem i våra verksamheter. 
 
Patienter beskriver:  

• Att det är komplicerat att befinna sig i vårdprocessen.  
• Man önskar att man kände sig mer delaktig  
• Att det saknas en tydlighet i hur vården för just mig kommer gå till.  
• Att man saknar ett mer personligt bemötande 

 
Det handlar om bristen i vårdens tillgänglighet och bristen av ett helhetsperspektiv där allt finns 
lättåtkomligt och samlat. Det handlar också om svårigheterna att vid tuffa sjukdomsbesked lyckas 
hålla ordning på all information, alla besök hos vården samt de psykosociala insatserna som kan 
behövas vid sjukdom.  
Vi har ofta sett våra patienter ta fram sina mobiltelefoner och anteckna saker eller leta efter frågor de 
skrivit upp inför besöket.  
Ur denna iakttagelse föddes idén om att skapa en applikation för våra patienter där vi tillsammans kan 
samla information om deras sjukdomstillstånd, en tidbok för deras besök, en lista över deras aktuella 
vårdkontakter med mer. Samtidigt skulle det fungera som ett verktyg som underlättar både för dem 
och deras vårdkontakter under vårdprocessen. 
 
Frågeställning 

• Hur skulle en applikation kunna fungera som värdeskapande och lättillgänglig för 
patienten och också för den enskilde kuratorn/vårdgivaren samt verksamheten? 

 
Varför måste detta göras? 
Allt i dagens samhälle blir mer digitaliserat och de allra flesta patienter har en smartphone som de 
använder sig av. Det är ett bra verktyg som vi i sjukvården kan nyttja för att skapa värde för 
patienterna genom en ökad tillgänglighet samt tydligare helhetsperspektiv. 
 
Varför är det viktigt för den vi är till för? DVÄTF  
Applikationen är till för patienterna. Den ska kännas personlig och underlätta för patienterna att 
komma i kontakt med de vårdgivare som är aktuella i patientens vårdprocess. Applikationen skall vara 
ett enkelt sätt att hitta korrekt information och för att få en lättillgänglig överblick kring sin vård. 
Likaledes skall applikationen ge vårdpersonal en överblick över var patienten befinner sig i sin 
vårdprocess samt också se vilka som är involverade. 
 
Syfte 
Syftet är att öka patienters delaktighet och tillgänglighet till sin vårdprocess. Vårdprocessen bör vara 
överskådlig och ge ett helhetsperspektiv för både patient och vårdgivare.  
 
Mål 
Förväntade utfall och vision: Att designa en applikation som skall öka patienters delaktighet och 
tillgänglighet till sin vårdprocess. 
Vart vi vill komma: Vi vill genom digitalisering öka patienters tillgänglighet till sin vård. 
 



	

	

Målet är att skapa en applikation som kan användas av alla patientgrupper och som kan utformas unikt 
för alla professioner på alla sjukhus i Sverige. 
 
 
Projektorganisationer och intressenter   
Den hypotetiska uppdragsgivaren är Västra Götalandsregionen. Vi har fått inspiration från 
förbättringskursen men även från en verksamhetschef som är pådrivande och positivt inställd till att 
digitalisera delar av vissa vårdprocesser.  
Vi har också haft ett avstämningsmöte med en högt uppsatt chef på IT inom VG-regionen som även 
han gick igång på vår idé. Utöver det så har vi senare i processen träffat en applikationsutvecklare som 
tillsammans med oss tillsatt ett team för att visualisera och brainstorma fram en produkt som faktiskt 
skall kunna gå att använda. 
Kunderna i detta sammanhang blir både patienter vårdgivare och verksamhet, i förlängningen också 
utanför den lokala nivån. Intressenter är alla som är berörda av produkten. Från samhällsnivå till den 
enskilda patienten. 
 
Vem äger processen?  
Detta är för oss en perspektivfråga då det handlar om alla de som är med och tycker om och använder 
produkten. Sedan går detta att avgränsa till den som rent tekniskt kan förbättra applikationen. 
Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till endast kurator som profession. Vi har använt våra kollegor då det rent 
geografiskt varit enkelt att få till fokusgrupper där släktskapsdiagram kunde skapas. Patienterna har 
valts utifrån de verksamheter vi arbetar inom där vi har tillgången varit enkel dvs. på Neurologen 
Sahlgrenska sjukhuset och kirurg- och medicinkliniken på Östra sjukhuset. Tanken är applikation skall 
kunna skifta huvudvårdgivare i enlighet med vårt syfte och mål. 
Tidsplan 
Se bifogad tidsplan 
Projektkostnader/nytta 
Nyttan blir ett lättillgängligt och snabbt överskådligt helhetsperspektiv över patientens situation för 
vårdgivarna. Detta är också värdeskapande för patienten genom att öka deras delaktighet. Således 
gynnsamt även för patienterna. Den reella kostnaden är svår att precisera men i dagens utförande och 
lansering cirka 1mkr. 
 

Riskanalys 
 
Vilka riskerar att hamna utanför? 
Vilka lagrum försvårar? 
Förlitar man sig som vårdgivare att alla kontaktvägar fungerar på grund av att det finns en 
applikation? 
Hur krånglig är sammangåendet av de olika digitala systemen (tänk journalsystem och Applikation, 
tidbok, etc.). 

2.   Measure  
Y = Avsaknad av tillgängligt helhetsperspektiv till vårdprocessen för både patient och vårdgivare 
 
Patientmöten 
 
Då patientcentreringen varit styrande för oss i vårt arbete så har vi ställt en öppen fråga till våra 
patienter gällande hur en applikation skulle kunna hjälpa dem i sin vårdprocess.  
”Vilka funktioner skulle du önska fanns i en vårdapp?”   
Svaren liknade varandra och rörde sig kring tillgänglighet, Vilka är mina vårdkontakter? Bokade tider, 
Påminnelsefunktion samt Information om min sjukdom. 



	

	

Det skall såklart tilläggas att hela grundidén till applikationen baserats på vad vi hört och iakttagit från 
våra patienter i vårt arbete genom åren.  
 
 
Släktskapsdiagram grupp 1 Sahlgrenska Sjukhuset 
Vi hade som frågeställning:  
Hur skulle en app kunna vara värdeskapande för inte bara patienten utan också den enskilde kuratorn 
samt verksamheten? De olika post-it lapparna fästes på tavlan och sorterades av arbetsgruppen. 
4 olika fokusområden framträdde i nedanstående kronologisk ordning 

• Information – Kring behandling, medicin, diagnos etc. 
• Team – Vilka är mina kontakter 
• Tidbok – Se tider, kunna boka/avboka besök 
• Teknik - digitalt frikort, digitalt besök (Skype), telefonbesök 

Släktskapsdiagram grupp 2 Östra Sjukhuset 
 

• Kontaktvägar - In till och ut ur vården - tidbok, vårdkontakter 
• Kontakt vårdgrannar - Försäkringskassa, kommun, vårdcentral, etc 
• Inför besöket – Hitta dit, Frågor om behandling, Parkering, Info 
• Psykosocial information – Insatser, ersättning, krisreaktioner etc. 

 
Sammantaget var det tämligen lika resultat mellan de båda grupperna men nytillkommet och viktigt; 
digitalt frikort, digitalt besök, telefonbesök och att kunna boka sjukresor 
 
Vi diskuterade också med båda grupperna våra resultat i en mer fri brainstorming med de båda 
grupperna där nya idéer kom fram som en utveckling av det som framkommit på tavlan.  
De diskussionerna ledde till det som presenteras i Analyze nedan:  
 
Riskanalys: 
Givetvis blev sekretesslagen ett initialt hinder men här har vi kommit fram till att BankID avhjälper 
dessa. Man kan som patient exempelvis via BankID godkänna vilka vårdgivare/myndigheter som får 
ha kontakt och vilken information de får dela med varandra om patienten.  
 

3.   Analyze  
Idéer om applikationens funktion 
 
Med en öppen design skall applikationen ge en överblick över:  

• Vårdkontakter, - här gärna med foton för att skapa en personlig känsla hos patienten. 
• Nästa besökstid  
• Eventuella recept som behöver förnyas,  
• Även information om sin diagnos, läkemedelsbiverkningar, eller annan matnyttig information 

som man i lugn och ro kan tillgodogöra sig.  
• Patienten skall kunna ställa in/boka om sina besök i applikationen  
• Som i ett senare steg i applikationens utveckling för bredare användning givetvis bör kunna 

modifieras för att kunna passa alla patientgrupper, personalkategorier, diagnoser, etc. 
 

Applikationen ska fungera båda vägar då vårdpersonalen har tillgång till applikationen via datorn. Det 
kan ge oss kuratorer en lättillgänglig och klar bild över patientens vårdkontakter, kommande besök, 
PAL etc.  
 



	

	

Har man fler diagnoser så får man han en sida/per huvudsaklig diagnos så att man med ett enkelt 
swipande kommer till aktuell diagnos och vårdgivare. Detta blir också funktionellt ur ett 
intersektionellt perspektiv där vårdgivare - med patientens godkännande - kan ta del av patientens 
varande för att få ett helhetsperspektiv över patientens situation. Givetvis också enkelt att ta kontakter 
då patientens vårdkontakter är tydligt presenterade med telefonnummer samt email.  
 
Man kan tänka mycket längre här också, kontakter i primärvård, kommun, socialtjänst och 
försäkringskassan. 

       

4.   Design  
Möte med IUS innovation. 

 
Vi träffade ett företag som arbetar med utveckling av applikationer för skola och sjukvård. 
Vi presenterade våra förslag och fick god respons som leder till att de ville ha en sammanfattad bild av 
vad det är vi ser som förbättringsområde samt vad vi tycker ska fokuseras på. Så vi sammanställde ett 
dokument baserat på våra patientmöten samt de träffar med de olika fokusgrupperna på Sahlgrenska 
och Östra sjukhuset och ger detta till dem. Utifrån de utformade de ett första grafiskt utkast som vi 
gemensamt tittade på. Utifrån våra förslag på förbättring och förtydligande utformade de sedan ett 
andra utkast som vi fick det 1/5-19. 
 

5.   Control  
Vårt fortsatta förbättringsarbete kommer bestå av ett kontinuerligt arbete mellan oss, patienterna, vår 
verksamhet samt IUS, detta för att så långt som möjligt säkerställa en på planeringsstadiet så 
välutvecklad applikation som möjligt. När detta är genomfört blir nästa steg att tillsammans med IUS 
presentera applikationen för den IT-chef som från början varit intresserad av vårt förbättringsarbete 
och för att på sikt kunna utveckla en verklig applikation. 

6.   Learn  
Genom många kunniga och involverade kollegor samt patienternas expertis har vi i ett kontinuerligt 
arbete kunnat få fram en bild av hur en applikation skulle kunna se ut för att förenkla vårdprocessen 
för alla involverade. Med hjälp av IUS fick vi ta del av andra arbeten med vårdgivare som är i process 
att genomföra liknande digitala lösningar vilket gav oss både bekräftelse att fortsätta på vår bana men 
också en snabb inblick i kostnader och värdeskapande.  

En av de största lärdomarna är att arbeta i en positiv känsla av inspiration och inte låsas av möjliga 
begränsningar som kanske vi inte ens har mandat att påverka.  

Att arbeta enligt olika metoder såsom Släktskapsdiagram och DMADCL har fungerat sorterande och 
som ett stort stöd i att veta var i processen man befinner sig, men också för att se vad man möjligen 
missat eller bör tänka på i mötet med människor som skall hjälpa oss förverkliga vårt arbete. Det har 
skänkt en trygg tydlighet som vi kunnat luta oss mot genom processen. 

Patienternas berättelser och våra upplevelser av dem är hela grundstenen till vår huvudsakliga idé och 
det som vi ständigt återkommit till för bekräftelse och för att säkerställa av att vi uppfyllt vårt syfte. 
Vi tänker att applikationen kommer skänka trygghet till patienterna som får en hanterbar översikt över 
sin vård. Att vårdgivarna kommer få kortare kontaktvägar, öka teamkänslan, spara tid, tydligare 
ansvarsfördelning, aktuell patientstatus, och verksamheten kommer vinna tid på färre oväntat inställda 
besök, att patienterna ställer rätt frågor till rätt vårdgivare. IUS samarbete med BUP i annat landsting 
har visat en rejäl besparing för verksamheten vid användandet av liknande applikation. 


