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Bakgrund:

Barn med långvarig sjukdom vistas allt mer utanför sjukhus, inte minst 
när de palliativa vårdbehoven samtidigt ökar. Familjer föredrar ofta att 
vara i hemmet framför att vara på sjukhus men kan samtidigt uppleva 
otrygghet och ökad ansvarsbörda till följd av sjukdom. Kunskap om hur 
familjer kan erbjudas stöd under dessa perioder behöver öka

Syfte   
Syftet med studien är att utveckla och utvärdera en säker 
digital applikation för e-platta för förbättrad egenvård för 
barn och deras vårdnadshavare när familjen är i hemmet. 
Applikationen möjliggör flera former av direkt och 
dubbelriktad kommunikation med vårdgivare på sjukhuset. 

Nästa steg blir utvecklingsfas: 
Vårdnadshavare till barn under 4 år samt 
vårdgivare tillfrågas om deltagande. 
Utvärdering sker genom elektronisk enkät 
samt via intervjuer. Tillfredställelse, trygghet, 
nöjdhet, hälsoekonomiska, kulturella och 
säkerhetsmässiga aspekter kommer beforskas.

Säkerhet: Familjer lånar en 4Gkompatibel 
e-platta med applikation installerad. Genom 
lån av platta undviks ekonomiska krav på 
familjerna och utrustningen hålls enhetlig. 
Enheten låses för att förhindra att familjen  
om-konfigurerar.  

Forskningsprocess med  

deltagande design 
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“Det är ju kanon alltså! Hon har ju haft massor av olika konstiga 
utslag till exempel som vi vill att de skall titta på. Det skulle 

vara så snabbt och enkelt avklarat och avlasta sjukvården…
Nu tar vi bild med vår telefon men det känns ju inte så säkert” 

(Vårdnadshavare) 
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