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WEBBPLATS MED INFORMATIONSFILMER FÖR PATIENTER SOM SKA FÅ EN NY HÖFTLED
Cirka 17´000 får en ny höftled varje år,
behovet av en lättillgänglig kunskapsbank är
stor. Webbplatsen skapar ett tydligt verktyg
som patienterna och anhöriga kan använda
för att bearbeta information i lugn och ro.

På så sätt finns det möjlighet att använda
plattformen när man vill, och hur många
gånger de vill. Patienten kan även involvera
sina anhöriga.

Behov:
-

Effektivisera

-

Bryta språkbarriärer.

-

Ge trygghet.

-

Frigöra tid hos personal.

Effekter

Finansmöjligheter

Lösning:

Individnivå:

❖ Gå in med privata medel

-

• Pålästa patienter/anhöriga

❖ Bidrag/stipendier från offentliga aktörer

• Mer kunskap vilket leder till färre

❖ Banklån eller mjuka lån.
❖ Finansiera tillsammans med

orosmoment för patienten.

samarbetspartners eller potentiella kunder.

• Känsla av samhörighet

❖ Kan ta hjälp av företag.

• Mindre risk för komplikationer

• Bryter språkbarriär
• Skapar möjlighet för patienten

Den egna rollen

att vara aktiv i sin vård och bli

✓ Nyckeln att lösa framtidens
utmaningar

delaktig i vården.

✓ Förbättra kvalitet, säkerhet och
effektivitet och reducera kostnader.

Organisationsnivå:
• Frigör tid hos personal
• Minskade komplikationer
genererar minskat
sjukvårdsbehov och minskat
tryck på vårdorganisationen
• Ekonomiskt sparande
• Samproduktion av vården

Via en samlad webbplats ge
information via filmer.

Fördelar med innovationen:
-

Når många människor.

-

Den ger en fördel om patienten har
svårt att bearbeta text.

-

Går att utveckla inom andra
områden.

-

Flera språk.

Konkurrens:
-

Saknas en webbplats som
informerar om hela kedjan med
rörligt material & ljud, samt där det
finns tillgång till information på flera
språk.

Aspekter på
implementeringen

Behov av deltagare som
behöver involveras i
skapandet av produkten

➢ Tydlig målgrupp och behov. Vi har
lösningen på problemet

▪ Personal från hela kedjan.

➢ Potential att fungera på marknaden.

▪ Tolk(ar)

➢ Fördelar gentemot konkurrenter

▪ Patienter som genomgått
operationen

➢ Mångkulturell

▪ Film & redigerare

➢ Hållbar sjukvård, både resurs och
ekonomi.

▪ Person som kan skapa webbplats
samt underhålla sidan.

➢ Patientens val och möjligheter
respekteras
Primär total höftprotes i Sverige (svenska
höftprotesregistret, 2019)

