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OPTILOGG® har fungerat utan tekniska 

problem för 9 av 10 patienter och nu finns en 

ännu bättre våg som ska förenkla vardagen 

ytterligare. 

Med OPTIOGG har vi väldens högsta 

kontinuerliga användningsgrad av en teknisk 

utrustning för kroniskt sjuka äldre med en daglig 

användning på 92%, vilket också är grunden till 

att vi med dagens OPTILOGG kan se en 

minskning av slutenvården med hela 38%1. 

Att OPTILOGG är enkel att komma igång med 

bekräftas också i den pågående utvärderingen i 

Västra Götalandsregionen. Halvvägs genom 

utvärderingen kan vi se att över 9 av 10 patienter 

kan använda OPTILOGG utan problem efter 

inledande utbildning, vilket får ses som en 

fantastisk framgång när man tänker på att 

användarna är äldre patienter utan tidigare 

teknikvana. När problem uppstår för patienterna

finns alltid vår kunniga servicepersonal tillgänglig

för att svara på patienternas teknikfrågor och åker 

hem till dem och hjälper till om det är något som 

inte går att lösa via telefonen. 

Vid analys av inkomna serviceärenden kunde vi 

konstatera att det som orsakade flest frågor var 

batteritiden för vår våg och av den anledningen 

började vi ta fram en ny förbättrad våg. Nu kan vi 

stolt meddela att den nya vågen har kommit från 

fabriken och börjat skickas ut med alla nya 

installationer. Den gamla vågen funkar utan 

problem för 9 av 10 patienter, men för de som har 

problem med kort batteritid kommer den nya 

vågen förenkla vardagen ytterligare.

®

OPTILOGG UNDER CORONA
Kroniskt multisjuka äldre är en utpekad riskgrupp för viruset SARS-CoV-2 i den Corona-pandemi som 

drabbat världen. Av rädsla för exponering för viruset drar sig många äldre för att söka vård och på 

många vårdenheter har man helt avbokat ordinarie uppföljningsbesök för exempelvis hjärtsviktssjuka. 

För att undvika att det byggs upp en ”vårdskuld”, som kan leda till att vi under de närmaste åren 

riskerar att mötas av dramatisk försämring i hälsotillståndet för kroniskt sjuka, har OPTILOGG snabbt 

införts inom flera verksamheter som ett sätt att hantera Corona-risker för de mest utsatta. Ett planerat 

hembesök av vår specialutbildade personal medför en avsevärt lägre risk för patienter att utsättas för 

SARS-CoV-2, än vad det skulle innebära med akuta vårdbesök kopplad till deras kroniska diagnos. 
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OPTILOGG® Start kan nu kompletteras med 

tilläggsmoduler med nya funktioner från den 

nya OPTILOGG® Plus.

Grundversionen av OPTILOGG –

OPTILOGG® Start – är vår kliniskt bevisade 

distansvårdslösning för hjärtsviktssjuka. Tjänsten 

innehåller allt patienten behöver för att kunna 

stärka sin egenvård och bli en aktiv del av sitt 

eget vårdflöde, inklusive vår unika service-

organisation.

Till denna grundversion lanserar vi nu 

tilläggsmoduler som gör det möjligt att anpassa 

OPTILOGG till varje enskild patient och utifrån 

vårdgivarens behov. Dessa tilläggsmoduler har 

samlats under benämningen OPTILOGG® Plus 

och inkluderar flera nya sensorer, uppkopplad 

patientdata, digitala vårdmöten samt anpassade 

utbildnings- och coaching-moduler för fler 

diagnoser. Läs mer om OPTILOGG® Plus på vår 

hemsida: www.optilogg.se
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OPTILOGG® PLUS
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