Friktionsfria vårdkedjor

Produktblad
Patientkommunikationsplattform

Modern vårdkontakt
Den digitala vården är på frammarsch, attraherar allt
fler patienter och börjar bli en naturlig del av vården. För
att tillgodose patienters behov och spara dyrbar tid för
verksamheten behöver vårdgivare digitalisera sig. Smidiga
kommunikationslösningar och digitala tjänster ökar
tillgängligheten, samt bidrar till en effektivare vårdprocess.
Ökat värde för både patient och vårdgivare är målet!

White-label molntjänst

För moderna kommuner, regioner och privata vårdgivare

Friktionsfria vårdkedjor
En digital plattform sprungen ur vården – för vården – för patienter. Tillsammans
blir vi experter på ert behov och skapar lösningar för just er verksamhet. Välkommen
till digitaliseringen av vård, alltid med utgångspunkt i vad som tjänar vården och
patienterna bäst.

Patientkommunikation
En dynamisk plattform som anpassas till just
er verksamhet, oavsett om ni är en kommun,
region, vårdkoncern eller enskild klinik.
Vårdgivare ska kunna påverka hur man tar
emot och hanterar sina patienter. Curoflow
möjliggör anpassningar av flöden och
funktioner. Ni kan enkelt inifrån plattformen
designa er app och hemsida.
Tack vare vårt dedikerade tekniska team
har vi även möjlighet att snabbt göra
anpassningar för att just er verksamhet ska
få det den behöver. På så sätt kan ni via
Curoflow alltid erbjuda en säker, funktionell
och patientnära vård.

Vårdgivarvy

Tekniken ska vara ett hjälpmedel
Stor vikt läggs på användarvänlighet. På så sätt
behöver varken vårdpersonal eller patienten slösa
tid på strul och krångel. Flera processer är dessutom
automatiserade och funktionerna i plattformen är
enkla att förstå.

Vårdgivarvy

Curoflow nås enkelt via webbläsare på dator,
surfplatta eller mobiltelefon. Patienter kan utöver
detta nå er via er helt egna app.

Säkerhet, kvalitet och support
För oss är regelefterlevnad och säkerhet av yttersta vikt. Därför är Curoflow
patientkommunikationsplattform en CE-märkt medicinteknisk produkt under EU:s
Medical Device Regulation (MDR), för att ni som vårdgivare ska känna er trygga när
ni använder plattformen.
Lättillgänglig och snabb support, även utanför kontorstider - så ni kan räkna med
att få återkoppling från oss samma dag som ni hör av er.
Omfattande och regelbundna kvalitetssäkringar av våra system gör att våra
användare känner sig trygga i att uppfylla de säkerhetskrav som patientdatalagen
och GDPR ställer. Med lagring och hantering av personlig information inom
Sverige, utan tredjepartsleverantörer från USA, är Curoflow unik på den svenska
marknaden.

White-label app

Tillgänglig vård
Digital ingång för att möta patienters behov
av effektiva vårdprocesser. Asynkron- eller
direktkommunikation utifrån behov.
Patienter får möjlighet att enkelt påbörja,
hantera och följa upp sin vård med er digitala
mottagning, via app eller webbläsare.

Patient-app

Modern vård
Funktioner som möjliggör förebyggande och
kontinuerlig vård för långsiktigt goda resultat.
Patientvy i webbläsare

Engagera patienter i sin egen vård. Högre
patientnöjdhet med vårdutövare som har
verktygen att hjälpa på nära håll.

Patientvy i webbläsare
Patient-app

Enkel- eller flerpartssamtal
för digital kommunikation.
Chatt och video.

Anpassningsbara
frågeformulär för automatisk
anamnesupptagning före
besök. Exportera till journal.

Schemalägg, använd
kalender, bjud in till besök.
Automatiska SMS- och
mailutskick till patienter.

Ni anpassar enkelt själva
design och utseende så att
det passar ert namn och
varumärke.

Färdiga frasmallar, bifoga
färdiga medicinska formulär,
video, bilder, eller filer.

Bjud in kollegor eller
anhöriga till digitala besök.
Konsultera en kollega vid
sidan om.

Patientdagbok med
formulär och statistik
för förebyggande och
kontinuerlig vård.

Skapa olika kontaktvägar.
Drop-in, bokade besök via
vårdgivare eller patient.
Fysiskt eller online.

Urval av funktioner för:
Patienter
9
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Egen patient-mobilapp.
Dagbok med formulär och statistik.
Provsvar och läkemedelslista
Automatiska Push-, SMS- och mejlpåminnelser.
Information och externa länkar direkt i appen.
Betaltjänst med automatisk kvittogenerering.
Tidbokningssystem för patient.

Vårdutövare
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Videosamtal med upp till 30 deltagare (ökning inom snar framtid).
Chatt med fildelningsfunktion för bilder, video och dokument.
Skicka färdiga fraser i chatten.
Bifoga medicinska formulär.
Konsultera kollega i separat chatt vid sidan om patientbesök.
Journalanteckning - exportera direkt till journalen.
Anpassningsbart formulärverktyg med automatisk status- och
anamnesupptagning.
Interaktivt formulär för patient.
Enkel överföring av patientärenden mellan kollegor.
Designverktyg för mobilapp och hemsida.
Molntjänst – nås enkelt från webbläsare.

Er vårdorganisation
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Säker inloggning via BankID och SITHS.
Klinik- och patientstatistik.
Integration mot journalsystem.
Patientdatahantering i enlighet med GDPR.
Utbildning.
Teknisk support sju dagar i veckan.
Andra anpassningar.
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