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JOBBA HOS OSSKONTAKT

MER SYMPTOMS LEGAL

Jobbar du inom landsting eller 
bla bla? Då kan vi erbjuda  bla 
bla. Läs mer här

JOBBA MED OSS KOM IGÅNG MED SYMPTOMS

FÖLJ OSS

En dagbok är både hemlig och privat, precis som våra 

tjänster. Här kan du samla allt som hälso- och 

sjukvården brukar fråga om, så att du slipper förklara. 

För det är inte alltid så lätt att berätta hur man mår. 

Eller att minnas hur något kändes igår, förra veckan 

eller i fjol. 

En dagbok för ditt mående

Använd appen för att markera och värdera dina 

symptom eller för att rapportera din hälsostatus i 

något av våra formulär. Genom att berätta hur du 

mår idag får du en hälsoöversikt över allt från fysisk 

funktion och smärta till aptit och välbefinnande. 

Tillgängligt när det passar dig.

Markera, fyll i och rapportera

Metoden är vetenskaplig vilket gör att alla kan lita på 

resultaten.

Vetenskapligt utvecklad

Det är svårt att berätta hur man mår på ett språk som man 

inte helt behärskar. Därför låter vi dig rapportera på det 

språk som du själv väljer. 

På ditt språk

Varje rapport du lägger till är en pusselbit. Till slut bildar 

bitarna ett mönster som visar hur du mår över tid.

Hela hälsobilden

Fysisk funktion, smärta, aptit och välbefinnande. 
Genom att rapportera ditt mående i vår tjänst får 
du en hälsoöversikt som visar hur du mått över tid. 
För din egen skull och för att du ska kunna berätta 
när du besöker vården. Din personliga 
hälsohistoria helt enkelt.

Hej, hur mår du idag?

Tjänsten lanseras snart

En dagbok för ditt mående.

Bättre sjukvård, på dina villkor.

Tillgänglig dygnet runt.

Tjänsten lanseras snart

Förbered dig inför mötet med vården, eller bara för din 
egen skull. Genom att samla dina symptom hos oss får du 
en överblick av ditt mående. Då kan du bättre förklara hur 
det känns när du träffar sjukvården. När du skapar din 
egen historia utgör du själv kontinuiteten i din vård.

Nästan alla svenskar kan läsa sin journal på nätet men i 
appen har du alltid med dig din del av historien. 
Symptoms är byggt i samverkan med sjukvård, universitet 
och patientföreningar. Det är en trygghet, och värdefullt 
för dig som användare. 

Bättre sjukvård. På dina villkor.

Vad andra säger om tjänsten

Förnamn Efternamn

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.”

Så fungerar Symptoms



Symptoms hjälper patienten att 
konkretisera, visualisera, följa och 
dela sitt mående.  
Symptoms låter patienten sätta 
agendan för mötet med vården, vilket 
ger kontinuitet samt effektivare, 
säkrare och mer jämlik vård. 
Med Symptoms kan vården 
utvärderas utifrån de värden som är 
viktigast för patienten. 

Hej, hur mår du 
idag? 
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Symptoms: Diary	

Symptoms: Care	

Symptoms: Clinic	

Symptoms: Intelligence	

Hjälper patienten minnas och följa sitt mående över tid och förstå sin sjukdom.  
Snabbt. Enkelt. Revolutionerande.	

Hjälper läkaren förstå patienten och utvärdera insatt behandling.	
Skapar kontinuitet och effektivitet i vården. Låter patienten prioritera och sätta agendan. 

Hjälper kliniken följa och monitorera en grupp patienter, fånga upp 
patienter som försämras, och prioritera insatser som vårdbesök och 
inläggningar. 

Hjälper forskare, life science-företag, kvalitetsregister och vårdbeställare  
att förstå sjukdomar, vårdbehov, vårdkvalitet och kostnader. 



för patienten 



Nationell	transformation	av	sjukvård	

Slutenvård	 Primärvård	 Hemsjukvård	 Egenvård	
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Stiernstedt	”Effektiv	vård”	(SOU	2016:2)		
Nergårdh	delbetänkande	”God	och	nära	vård”	SOU	2017:53,	2018:39,	2019:29.		
Spetspatienter	–	en	ny	resurs	för	hälsa.	(Rapport,	2018),	Institutet	för	framtidsstudier,	2016		



Nästan	halva	befolkningen	
har	en	kronisk	sjukdom	och	
en	fjärdedel	har	två	eller	
fler.		
	
De	kroniska	sjukdomarna	
står	i	dag	för	en	stor	del	av	
landets	totala	
sjukvårdskostnader		
(80-85	procent,	enligt	
Vårdanalys).		
	

Läkartidningen.	2018;115:E9WA	

Barnett,	2012.	Lancet.		



Sveriges	kommuner	och	landsting.	(2012).	Bättre	liv	för	sjuka	äldre:	En	kvalitativ	
uppföljning.	Stockholm:	Sveriges	kommuner	och	landsting	(SKL).	Sid	24.		

Symptoms	fokuserar	på	
symtom	snarare	än	
diagnoser.		
	
Majoriteten	av	dessa	
symtom	går	inte	att	mäta	
med	mätutrustning/	
sensorer.	Patienten	måste	
själv	skatta	och	berätta.			
	



Idag	finns	oändliga	möjligheter	att	missförstå	varann	i	sjukvården.		











Symptoms: Care	

Bild	ur	vårdgränssnittet.	
	
Vårdpersonalen	kan	få	en	
överblick	av	patientens	
besvär,	och	underlag	för	
samtalet	med	patienten.	



Fri tillgång till PROMs kan förbättra överlevnad	

 

Basch	et	al	(2017).	Overall	Survival	Results	of	a	Trial	Assessing	Patient-Reported	
Outcomes	for	Symptom	Monitoring	During	Routine	Cancer	Treatment.	JAMA,	318(2),	
197–198.	
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