
Medanets är en användarvänlig mobilapp för hälso- och sjukvård som 

hjälper till att förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och arbetsmiljön. 

Den ger vårdpersonalen tid för det allra viktigaste, vården av patienten. 

Appen är anpassad för Android och iOS enheter och då appen är anpassad 

för mobiltelefoner så blir den ett lättanvänt och smidigt verktyg för 

vårdpersonalen som samtidigt är kostnadseffektivt

Bästa mobilappen 
för hälso- och sjukvård



✓ VÅRDDATA I REALTID FÖR HELA TEAMET

✓ BESLUTSSTÖD DIREKT I MOBILEN

✓ PATIENTNÄRA DOKUMENTATION

Med Medanets-appen kan man se och dokumentera 

patientens uppgifter direkt i journalsystemet. Tidigare 

registrerade värden är omedelbart tillgängliga för 

vårdpersonalen. På så sätt kan personalen se och reagera på 

förändringar i patientens tillstånd med en gång.

Fördröjningen mellan mättillfället och registrering försvinner. 

Felaktig dokumentation -75 %.

Säkert och effektivt 
patientnära arbete



Uppgifterna är alltid aktuella,

på rätt plats direkt och även 

tillgängliga för vårdpersonal 

som deltar i arbetet på distans.

Pirkko Kortekangas, administrationsöverläkare, Egentliga Finlands 
sjukvårdsdistrikt

”
Mer tid för 

vårdarbetet

+100
h/månad/avdelning



Integreras med journalsystemen och
kompletterar deras funktioner

Appen Medanets har utvecklats i samarbete med 

sjukvårdspersonal. Varje funktion och egenskap i appen gör 

vårdarbetet smidigare och mer meningsfullt genom att minska 

dokumentationsbelastningen och dubbelarbete samt ge stöd för 

ett effektivt beslutsfattande.

Samtliga funktioner i appen och deras innehåll, 

t.ex. terminologi och instruktioner för 

vårdarbetet, kan alltid skräddarsys.

✓MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KLASS I

✓ ISO 13485 -CERTIFIERAD



•Mätvärden

•Early Warning Score (EWS)

•Medicinering

•Kliniska formulär

•Övervakade patienter

•Kliniska foton

•Patientkort

•Vårdaktiviteter

•Meddelanden

•Elektronisk identifiering

•Offline-läge

Funktioner

www.medanets.com/sv/funktioner

Läs mer: 

https://medanets.com/sv/funktioner/


Det är fantastiskt roligt att vi 

hittat en bra lösning som gör 

skillnad i vården.

Ann-Sofie Ardfelt, avdelningschef, VGR IT vårdsystem 
(Dagens Medicine, 11.05.2018)

”
Appen används på 

över 40 sjukhus och 

primärvårdsenheter

i Norden.



Carl-Gustaf Jönsson

tel. +46 73 97 34 253

carl-gustaf.jonsson@medanets.com

www.medanets.com/sv

Se videon på Youtube

mailto:carl-gustaf.jonsson@medanets.com
http://www.medanets.com/sv
https://youtu.be/b8guQx5H1ec

