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Varje gång man söker vård för nya symptom ska ett 
ärendenummer genereras och kopplas till det egna 
personnumret. Detta ärendenummer ska gå att följa. 
Notifieringar ska också komma upp när ett ärende inte lösts 
på länge.

Provtagning hemma

Data för tillväxtkurvor så som längd och vikt ska loggas i 
applikationen och den egna vårdplanen hemifrån. Provtag-
ningskit för blodprov, blodtryck, m.m. skall kunna beställas 
och användas på egen ort för att digitalt föras in i journalsys-
temet.

Integrerat journalsystem

Journalsystemet är integrerat så att alla vårdgivare kan se 
nödvändig information och om nödvändigt synka med 
varandra. I journalen har man översyn av helheten och hela 
ärendet för en individ. Systemet är integrerat med applika-
tionen där patienten ser och skriver allting.

Gemensamt bokningssystem

Ett gemensamt bokningssystem möjliggör för vårdgivare att 
assistera bokning hos andra instanser samt för patienten att 
få en överblick över tillgänglighet. T.ex. så kan socialtjänsten 
hjälpa till att boka ett besök med psykolog på barnhuset om 
det behövs.

Individuell vårdplan

Den individuella vårdplanen kan ses i applikationen samt är 
integrerad med journalsystemet. På så vis får patient och 
vårdgivare en överblick över ärendet och helheten.

Via appen kan patient/anhörig boka 
tid på barnhuset. 
Baserat på vårddagboken och 
tidigare kontakt med vårdgivare 
matchas patient med lediga tider 
hos rätt kontakt på barnhuset

Barnet får ont i magen och antingen 
själv svarar på frågor i vårdappen 
eller så hjälper föräldern till med 
detta

Ett ärendenummer skapas för 
bekymret.
Rådet ges att logga prover vid olika 
tidpunkter varje dag under en vecka 
och  sedan stämma av med vårdgivare 
via chatt

Vårdgivare ser proverna som tagits och 
ger patienten och anhörig råd om åtgärd. 
Om det inte blir bättre ska ett besök 
bokas.
Vårdgivare och patient/anhörig kan vid 
behov se varandra

På barnhuset får patienten träffa en 
vårdgivare som har planerat för vilka 
prover som måste tas på plats i 
barnhuset. Dessa utförs och ett 
uppföljningsbesök bokas direkt.
På uppföljningsbesöket får barnet 
sin diagnos och en vårdplan i 
appen.

Vårdplanen återfinns i appen och ska följas av patient. Ibland 
behöver information skrivas in och loggas för att hålla 
vårdgivaren uppdaterad 
och vårdgivaren i sin tur uppdaterar/ändrar vårdplanen vid behov 
därefter. 
Vårdgivare får en notis om ändring/loggning av patient gjorts och 
patient får notis om vårdgivare kommenterat eller uppdaterat 
vårdplan
Via appen kan vårdgivare och patient kommunicera/ställa frågor 
vid behov angående ärendet.
Patient kan i appen se sina föreskrivna läkemedel

Framtidens behandling av barn med ont i magen

Magont hos barn kan bero på många saker så många barn kommer att kunna få hjälp och råd utan 
att behöva besöka en instans. Det kommer även att finnas en primär instans för besök, barnhuset. I 
barnhuset är all pediatrisk kunskap samlad på ett ställe. Inga barn kommer heller att behöva gå bakåt 
i resan utan alltid röra sig framåt.


