
NÄRA - Digitalt vårdmöte 
Via appen NÄRA - digitalt vårdmöte kan vårdgivare erbjuda patienten tillgång till digital vård 
direkt via mobil, surfplatta eller dator. 

Bakomliggande teknisk lösning för digitalt vårdmöte är en skalbar plattform som ger 
vårdorganisationer möjlighet att öppna en eller flera digitala mottagningar i egen regi, där 
vårdpersonal kan kommunicera med patienter via meddelande eller i videomöten med upp till 
fem deltagare. 

Plattformen består av ett webbgränssnitt för vårdgivaren och en app eller webbportal för 
patienterna där vårdgivaren själv kan konfigurera vårderbjudande per mottagning. 

Primärvård, specialistvård, psykiatri, social omsorg och företagshälsa - via appen NÄRA - digitalt 
vårdmöte kan olika vårdenheter samlas i samma lösning, utan att för den delen behöva 
kompromissa med sina specifika behov. Enskilda digitala mottagningar kan välja och konfigurera 
de vårdflöden och patienterbjudanden som passar just deras verksamhet. 

De olika verksamheterna kan endast se och administrera de mottagningar och patienter de 
själva jobbar med. 

Acceptus och Visiba Care 

Acceptus har ingått ett nära samarbete med Visiba Care. Acceptus har kompetens och erfarenhet 
av införande av digitala lösningar inom hälsa, vård och omsorg. Visiba Care har en skalbar 
teknisk plattform som gör det möjligt för vårdorganisationer att öppna digitala mottagningar i 
egen regi. 

Målsättningen med samarbetet är att Acceptus ska kunna erbjuda små och medelstora privata 
vårdgivare en prisvärd lösning som är CE-märkt som en medicinteknisk produkt där all 
patientdata hanteras i enlighet med GDPR och patientdatalagen (PdL). 

Acceptus erbjuder behovsstyrda digitala tjänster och ledningsstöd som förenklar vardagen 

i värdrelaterade verksamheter inom hälsa, värd och omsorg. 

►�Acceptus



Välj flöden och vårdprocesser i verksamheten för digital vård 

I appen NÄRA - digitalt vårdmöte kan ni välja vilka flöden och vårdprocesser som ni vill arbeta 
med i er digitala verksamhet. Ni kan själva aktivera eller stänga av funktioner i realtid. 

För att illustrera vilka möjligheter som finns har vi delat upp de digitala vårdflödena i fem steg, 
som representerar olika pusselbitar i er unika lösning. 

För varje steg finns flera möjligheter, men det går givetvis bra att börja i liten skala och lägga till 
ytterligare funktioner, flöden och mottagningar med tiden. 

Genom att testa, utvärdera och ändra längs vägen kan ni komma fram till hur ni vill optimera 
lösningen för att den ska passa era patienter och verksamheter. 

Funktioner som finns tillgängliga för kundanpassning av systemet 

• Vårdgivaren väljer funktioner som ska finnas tillgängliga i appen.

• Vårdgivaren kan bjuda in upp till 5 delta.9are samtidigt, utöver vårdgivaren själv och
patienten, på ett säkert sätt. Exempel pa deltagare är:
► tolk
► specialistläkare (för konsultation eller second opinion)
► försäkringskassan
► arbetsgivare eller annan deltagare

• Tidsbokningssystem med möjlighet för patienten boka möte direkt i appen, alternativt
bjuder vårdgivaren in patienten till möte.

• Drop-in/köhantering av inkommande patientflöden.

• Formulärstjänst för framtagande av frågeformulär för specifika besöksorsaker.

• Meddelandefunktion för asynkron kommunikation mellan två parter.

• Notiscenter med möjlighet att lägga in mejl och sms för att notifiera/påminna patienten
och eller andra deltagare om mötet.

• Statistik och loggar finns per användare och mottagning.

• Utbildning i att själv administrera egen enhet i systemet, upp till given behörighet.
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Anpassningsbar utifrån era unika behov 

2. FÖRBEREDELSE

Innan patienterna påbörjar dialogen 
med vårdutövaren har de möjlighet att 
ladda upp bilder och beskriva varför de 
söker vård. Det går också att aktivera 
en lista över besöksorsaker som gör det 
enklare att styra patienter till rätt 
specialistkompetens. Med dynamiska 
formulär kan patienter svara på 
generella frågor inför besöket, men det 
går även att skapa formulär som 
kopplas till en specifik besöksorsak. 

1. KANAL

Här bestämmer ni vilka mötesformer ni 
vill arbeta med på er digitala 
mottagning. Vad passar er och 
patienten bäst - videobesök med chatt 
för upp till fem deltagare eller säkra 
meddelanden? Här anger ni även hur 
besöken ska initieras, till exempel via 
inbjudan, tidsbokning av patienter eller 
drop-in-kö. Det går bra att ha flera 
typer av kanaler aktiva samtidigt. 

3. ANSLUTNING

I detta steg är det möjligt att 
konfigurera vilken typ av notiser som 
ska aktiveras för både patient och 
vårdutövare. Påminnelsenotiser kan 
skickas via sms, e-post eller som en 
notis i appen. När det är dags för möte 
ringer patientens telefon, vilket radikalt 
minskar risken för uteblivna besök. 

Acceptus erbjuder interimschefer och projektledare inom hälsa, värd, omsorg och lite science. 

Vi erbjuder även införande, utbildning, support och förvaltning av värdinformationssystemet TakeCare. 
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4. MÖTE

Under mötet kan ni träffa era patienter 
via säkra meddelanden eller 
videosamtal. Under videosamtalet kan 
ni dela er skärm, men även skicka filer 
med till exempel provresultat eller 
chatta med patienten. Med 
flerpartssamtal kan upp till fem 
personer delta i samtalet, till exempel 
en kollega, tolk eller anhörig. 

Teknisk beskrivning 

S.AVSLUT

I det sista steget kan såväl patienter 
som vårdutövare svara på frågor om 
besöket. Detta ger er möjlighet att 
utvärdera det digitala mötet och samla 
statistik som ni kan använda för att 
förbättra verksamheten. 

Plattformen är CE-märkt av Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt Klass I, med en 
efterlevnad till Patientdatalagen (Pdl) och GDPR. 

Informationssäkerhet och skydd för den personliga integriteten är något som måste beaktas när 
vårdgivare kommunicerar och hanterar känsliga uppgifter digitalt. Allt för att kunna ge en trygg 
och säker vård. 

Som vårdgivare kan du logga in med BankID eller medSITHS-kort för säker autentisering. 

Videomötet är baserat på den senaste webRTC-teknologin. 
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En säker lösning 

Fyra punkter som bidrar till en säkrare digital vård 

• Autentisering - bekräftar identiteten
• Kryptering - hindrar obehöriga
• CE-märkning - garant för en viss säkerhetsnivå
• GDPR och Pdl - reglerar datalagring

Säkerhetsnivån avgörs av kunden och konfigureras utifrån behov. Tillgängliga 
autentiseringsmetoder är (men inte begränsade till): 

• BankID

• Mobilt BankID

• SITHS

• Engångskod via SMS
• Telia NetID

Plattformen använder sig av kommunikationssätt som säkerställer att data som skickas mellan 
servrar och klienter förblir privat och krypterat. Protokollen baseras på TLS som är en 
säkerhetsteknologistandard. 

Kontakt för mer information och offert: 

Hans Cederberg 

CDO 

hans.cederberg@acceptus.se 

073 - 502 90 90 
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