Överenskommelse RiksSår – projektdeltagare

ÖVERENSKOMMELSE
Mellan RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår och vårdcentral/enhet
_________________________________________träffas följande överenskommelse.

Inom ramen för Vinnovaprojektet "Användartestning av bildfunktion i sårläkningsprocessenen personalfokuserad e-hälsolösning" - kommer RiksSårs app med bilder och sårytemätning
att utvärderas av projektdeltagarna. Projektet är en vidareutveckling av tidigare Vinnova
projekt ”Genväg till bättre och säkrare vård för patienter med svårläkta sår” (Dnr 201501935).

Projektets syfte
Syfte med projektet är att vidareutveckla RiksSårs app med bildfunktion och sårytemätning
för att öka appens användbarhet och uppnå en fullskalig integration i den kliniska
verksamheten. Vidare syftar projektet till att undersöka patienter som är registrerade i RiksSår
och deras utfall av sårläkning i samband med att appen testas samt att undersöka personalens
erfarenheter kring vårdprocessen (registrering och dokumentation) i samband med att appen
används.
Uppdragets omfattning
Ni kan med fördel vara flera på samma vårdcentral/avdelning/enhet/kommunalt boende som
använder appen och blir då knutna till projektet. Genom att engagera flera medarbetare så kan ni
när som helst och oberoende av varandra se bilderna på Gnoscos IT plattform. På så sätt kan
appen användas för kompetensutveckling och kvalitetsförbättringar för enheten.
Projektet inleds med en digital workshop där samtliga intresserade registratorer blir inbjudna att
använda appens bildfunktion och sårytemätning. Dessa användare kommer att få webbaserade
utbildningar i handhavandet av appen, som kopplas till deras smartphones under en testperiod på
6 månader under 2018.
Appen testas sedan i användarnas kliniska vardag och deras slutresultat jämförs med resultatet
från 100 registratorer i RiksSår, som inte haft tillgång till appen. Appen finns att ladda ner på
enhetens/registratorns iPhone med säker inloggning. Bilderna ligger inte kvar i mobiltelefonen.

Projektdeltagare inbjuds att efter projekttiden besvara några korta frågor om hur
projektdeltagarna ser på e-hälsostödet ”RiksSårs app” och hur appen fungerar i den kliniska
vardagen.
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Verksamhetschefens namnteckning med namnförtydligande
För mer information om forskningsprojektet kontakta gärna Rut F Öien, distriktsläkare,
docent, projektledare för denna studie, telefon: 0734 471344, rut.oien@rikssar.se
För mer information om sekretess kontakta gärna CPUA, Region Jönköpings, juridik@rjl.se

