Mobilitet i vården

Mobilitet i vården
Utveckla den digitala miljön
Med stöd av mobil teknik som telefoner och surfplattor, kan du både spara tid och göra vårdens
processer mer effektiva och enklare för
anställda. Dessutom möjliggör det delaktighet
för både patienter och brukare i dokumentationen.

We make digital life easy
www.foxway.com
hej@foxway.com

Mobilitet i vården

Med stöd av mobil teknik kan man idag signera, dokumentera och journalföra sitt
arbete. Det skapar en säkerhet i kvalitetssäkringen av viktiga processer, samtidigt som
ni säkerställer att ni följer lagkraven. Det mobila arbetsättet innebär också att ni kan
arbeta smartare och på så sätt öka attraktionskraften för arbete inom vården.
Effektivisera på ett smart sätt

Nyttorealisering

Det finns många exempel på stora besparingar av tid som gjorts när
anställda kunnat signera medicinlistor digitalt eller låsa upp dörrar
digitalt när man är hemma hos vårdtagare. Tekniken med appar är
idag också så enkel att användare känner igen sig i funktionerna
direkt och förstår snabbt hur man gör för att arbeta effektivt och
säkert. Ni kan därmed sätta punkt för stora och tidsödande utbildningsinsatser och i stället fokusera på hur ni leder och effektiviserar
det ni är bäst på.

Digital transformation för effekt
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+ Enklarae och mer rättvisa jämförelser
+ Få samsyn i fråga om förväntade effekter och den förväntade nettoytan

Våra samarbetspartners

Att göra skillnad är att sätta vårdtagaren i centrum ochhitta de
styrkor som finns i organisationen utifrån rubrikerna: Vårdmiljö,
Verktyg, Utbildning samt Digitalt ekosystem.Genom att identifiera
styrkor och utvecklingsområden på de olika nivåerna; huvudman,
ledning samt vårdgivare kring vårdtagaren, så kan vi få fram de
viktigaste insatserna för att göra skillnad på kort och lång sikt.
Till varje utveckling behöver Verktyg, Innehåll och Process samverka på så optimalt
sätt som möjligt, för att skapa den digitala
transformation som ger en verklig nytta för
vårdtagaren och organisationen.
Genom att arbeta med nyttorealisering på
ett strukturerat sätt, så kan ni prioritera de
aktiviteter som ger rätt effekt vid rätt tid
för att se utvecklingen tydligt och konkret.

+ Genomarbetade och strukturerade underlag som grund
för beslut
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Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna
Ulf Karlsson
ulf.karlsson@foxway.com
+46 708 551 477
www.foxway.com
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