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Involvera patienten i vårdprocessen
Förvandla patientens subjektiva upplevelse och erfarenhet till värdefull och lättillgänglig information. EnterMedic är en webbaserad plattform speciellt utformad för att fånga upp
patientens vårdbild, förbättra kvaliteten på personcentrerad hälso- och sjukvård och optimera
arbetsflödet för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. EnterMedic är det första
digitala verktyg som kan kommunicera direkt med den digitala journalen.
Bättre, snabbare och säkrare.
EnterMedic är skapad av Entergate AB och vidareutvecklat i samråd med
Centrum för klinisk forskning vid Västmanlands sjukhus i Västerås och
Uppsala universitet. Centrum för klinisk forskning använder EnterMedic
dagligen för att samla patientinformation, för att strukturera vård- och
behandlingsprocessen och för att sammanställa data inom olika forskningsområden.
EnterMedic ger dig en övergripande förståelse för din patient och låter
patienten följa sina besök och behandlingar i realtid.
Genom att samla individuell patientinformation före, under och efter
läkarbesöket kommer du att kunna ägna mer tid med fokus på patientens vård och behandling och mindre tid på administration.

EnterMedic är kompatibel med
Cambio Cosmic och 1177 vårdguiden

Är du vårdgivare?

Är du forskare?

• Genom att göra individuella frågeformulär tillgängliga online kan

• Genom att använda individuella formulär kan du samla all nöd-

patienten fylla i formuläret hemifrån.

vändig information utan att patienterna svarar på frågor som inte

• Genom upprepade insamlingar av patientens data kan vårdens

är relaterade till deras individuella erfarenhet.

kvalitet och kontinuitet följas mer effektivt.

• Genom att applicera faktorer kan du skapa ett poängsystem

• Med individuella formulär som fyllts i före och/under besöket hjälp- baserat på kriterium och kategorier, så att du kan samla in en
er EnterMedic till att underlätta dialogen och skapar en god relation

obegränsad mängd information under hela vårdprocessen och

till sin läkare och/eller vårdgivare.

förvandla det till hårda data direkt.

• Genom att samla all patientinformation i ett konfidentiell och

• Med automatiska e-postutskick kan du distribuera patientfor-

digitalt verktyg, är det enkelt för patienten och vårdgivaren att säkert

mulär regelbundet och per automatik.

få tillgång till patientinformationen och kunna följa vårdprocessen.

• Alla data kan följas i realtid via EnterMedic.

”På BUP i Västmanland använder vi Entermedic digital plattform för att
administrera vår nybesöksenkät EPIQ. Det går mycket snabbt att lära sig att
navigera i plattformen och de funktioner som finns passar oss i barnpsykiatrin väldigt bra på flera sätt: vi kan erbjuda patienter och deras föräldrar att

”Digitalisering är framtiden för vidareutveckling inom vården. När resurser
är knappa och behovet är stort, behöver vi öka vår effektivitet. Patientköerna har försvunnit, och för första gången kan vi leva upp till tre månaders
vårdgaranti “

besvara en enkät hemma i lugn och ro, resultatet från enkäten samman-

Kent Nilsson,
Professor, Uppsala universitet

ställs direkt av systemet och presenteras för behandlare på ett överskådligt
sätt och resultatet kan med ett klick skickas till patientjournalen vilket gör att
vi spar dokumentationstid.”
Susanne Olofsdotter,
Ph.D , Neuronpsychologist, Region Vastmanland

Varför Entermedic?
•

Uppmuntrar patienten till att vara involverad i sin vård

•

Stödjer dialogen mellan patient och vårdgivare

•

Sparar värdefull tid på administration

•

Följer effektivt vårdens resultat och vårdkvalitet

•

Förbättrar vårdens vårdkvalitet och effektivitet

•

Tillhandahåller avancerade och begripliga rapporter

•

Ger omedelbara resultat kopplade direkt till den digitala
journalen

Medicinsk produkt med CE-märkning

EnterMedic är registrerad som en medicinsk teknisk produkt av
läkemedelsverket och är också CE-märkt.

Om Entergate
Entergate är specialister på högteknologiska webbapplikationer och har utvecklat verktygen esMaker, esTracer, PointSurvey och EnterMedic. Vi levererar kraftfulla lösningar inom enkätundersökningar, inlärningstest, kartanalyser och forskningsverktyg. Det i kombination med marknadens mest avancerade rapport- och analysfunktion med resultat i realtid.
Ni bestämmer utformningen – vi täcker hela kedjan med erfarenhet, engagemang och support i världsklass. Entergate
hjälper er att upptäcka kunskap för att kunna utvecklas och förbättras. Ta din organisation till en annan nivå med våra
enkla, innovativa verktyg – Get further!
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