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Barnmorska på väg
HLR tjänst där barnmorskor kan 
registrera sig för att hjälpa födande i 
närheten vid behov. 

Att bli gravid
Symbol för smitta i journal är samma i 
alla journaldelar. Det finns uppmärksam-
hetssymbol vid blodsmitta, allergi etc. 
Journalen är sammanhållen mellan alla 
vårdgivare

Partner
Den gravida kan dela informationen i 
vårdappen och journalen med sin partner. 
Viktigt att den gravida kan styra vad som 
skall delas. Då barnet föds får det en egen 
journal som bägge föräldrar har tillgång till.

VÅRDAPPEN

Utanför vården
Utanför vården kan den gravida utföra 
viss vårdgivarinitierad mätning/provtag-
ning digitalt på valfri plats, t ex i 
hemmet. Resultatet behandlas av 
artificiellt beslutsstöd och förs sedan 
vidare till vårdpersonal för analys.

Förlossning
Fokus på teknik (tex. armband som mäter puls/tempe-
ratur/syremättnad, sensorer på rummet för att tillkalla 
hjälp) som underlättar för personalen och ger mer tid 
att fokusera på den personliga kontakten. All personal 
finns under samma tak.

IVA

Grundtanken i upplägget och de lösningar som finns är att vi har identifierat centrala möten mellan vårdgivare och 
patient/familj. Alla lösningar som är skapade är till för att maximera kvalitén i dessa möten. Med ett kvalitetsmöte 
menar vi att vårdgivaren är mentalt närvarande i mötet och att tiden är anpassad för att möta patientens/familjens 
behov dvs. individuell anpassning. 
Ytterligare en tanke med lösningarna är att frigöra tid för så väl patienten som vårdgivaren. Rådgivningen sker av rätt 
profession på rätt ställe för att undvika onödiga besök på tex. MVC eller förlossningen. 
Tanken är att tekniken ska användas av majoriteten av vårdtagarna men valet är alltid patientens.

Vårdapp
Vårdappen består av flera moduler som laddas ner 
efter behov (tex. graviditet, abort etc). Appen består 
av en öppen och en sluten del. Den öppna delen kan 
vem som helst ladda ner när som helst, den stängda 
delen är kopplad till journalen och tex. självtester förs 
automatiskt in i journalen.  Den stängda delen 
aktiveras vid första besöket på MVC om så önskas, 
Denna del kan delas med anhöriga, om den gravida 
vill.
Appen fungerar som en kommunikation med vården 
där man kan chatta med vårdgivare, boka tider, få 
tolkningshjälp, lämna information så som hälsodekla-
rationer, checka in till möten etc. Appen skickar även 
pushnotiser om påminnelser till möten, läkemedels-
förändringar etc. Den gravida måste bekräfta att 
informationen har mottagits.

Automatiskt beslutsstöd med artificiell 
intelligens (Arti) 
Arti är ett självlärande (söker information själv i 
kvalificerade forskningsdatabaser) beslutsstöd för 
vårdgivaren och följer aktuella PM och riktlinjer. Arti är 
uppkopplad till  patientens journal, multiapparaten, 
appar, administrativa system och vårdgivaren. 
Arti gör första tolkning av provsvar och hjälper till att 
bedöma vid tex. läkemedelsinteraktioner, sjukdom-
stillstånd och graviditet. Det är ett beslutsstöd. 
Vårdgivaren fattar besluten.

Journal
Journalen finns digitalt, följer vårdtagaren genom 
livet, oavsett vårdgivare. Den är synkad mellan alla 
system och vårdgivare. Journalen är även kopplad till 
appen och artificiell intelligens. Alla provsvar förs 
automatiskt in. All data som matas in ska vara lätt att 
få ut. För att få så lite administrativ arbete som möjligt 
finns mallar och färdiga alternativ att kryssa i 
to-do-lists och dikteringsmöjlighet. 
Patienten ska kunna välja om hen skall vara med i 
patientregister.

Barnmorskor och förlossningskoordinator 
hos 1177
Patienten har endast ett nummer, 1177, att ringa för 
alla ärenden (förutom akuta ärenden då man 
använder 112). 1177 har flera olika professioner så 
som barnmorska för att kunna få graviditetsrelaterad 
hjälp även utanför ordinarie arbetstimmar. Man kan 
även chatta med 1177.
1177 kopplar vidare den gravida till förlossningskoor-
dinatorn (aktiva barnmorskor) då det är dags att föda. 
Förlossningskoordinatorn har tillgång till digital 
beläggningskarta för att kunna hänvisa patienter till 
rätt förlossningsavdelning.

Tolkcentral
Tolkcentralen kan vara både mänsklig och datorge-
nererad då det finns tillfällen då en datorgenerad tolk 
troligtvis ej kommer att fungera, som tex. vid 
förlossning. Den datorgenererade tolken är helt 
automatiserad och kan användas vid personliga 
möten med vården och i vårdappen. Den mänskliga 
tolkcentralen är centralt bemannad för hela 3R via 
telefon/video.

Biometri/multiapparat
Multiapparaten är en portabel apparat som kan mäta 
barnets/den gravidas värden så som blodtrycksmät-
ningar, urinprov, blodprov, fosterljudsövervakning. 
Multiapparaten kan användas på valfri plats, inklusive 
hemmiljö. Resultatet levereras automatiskt till 
journalen och artificiell intelligens för att sedan 
analyseras av vårdpersonal.
All teknik har säker identifiering, gärna biometri (tex. 
iris, fingeravtryck, röst eller något annat) så att man är 
säker på att det är rätt person som undersöks. Den 
biometriska identifikationen sker innan barnet lämnar 
BB så att det är möjligt att säkert identifiera barnet 
från att de lämnat BB och framåt.
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