Ämne:
En ny endometriosapp på g och några tjejer sökes för diskussion
Hej! Vi har kontakt med Henrik Berg med ett team som håller på att utveckla
en endometriosapp. I nuläget testas appen av några bekanta till honom och
han har även träﬀat specialistläkare som givit inpus på utformning och
innehåll. Nu behöver han slipa lite på användarvänlighet och design. Snart
kommer han också att behöva testpersoner. Denna app är en helt annan
inriktning än den förra appen som vi skrev om förut.
Här berättar han lite om appen:
Freya är en digital vårdplattform i app-format för personer med endometrios.
Syftet är att tillgängliggöra vård och kunskap kring endometrios och på så
sätt underlätta för personer som lider av sjukdomen. I appen finns bl.a.
möjlighet att träﬀa läkare och andra specialister på sjukdomen. Vidare finns
möjlighet att följa egenregistrerade hälsoparametrar för att förstå vad man
själv mår bra/mindre bra av. Detta i kombination med kvalitetssäkrad
information kring sjukdomen utgör verktyg för egenvård och en möjlighet att
själv förbättra sin hälsa.
Henrik Berg som sitter i Stockholm skulle gärna vilja träﬀa några
endometriostjejer för att diskutera:
1) vilka brister de upplever och vad de saknar i endometriosvården idag
2) vad de upplever är det svåraste med sjukdomen och hur det påverkar
deras vardag
3) vilket typ av stöd som skulle förbättra deras möjligheter att hantera
sjukdomen (ex. tillgänglighet och utformning av både fysisk och digital
vård)
4) deras tankar kring en app som stöd i sjukdomen (utformning och vad
de önskar att den innehåller för funktioner)
Henrik säger: "I ett sådant möte kan jag också visa appen och ge status på
vad den kan göra idag. Sen kan de som vill få testa den om de vill (men vill
som sagt gärna slipa på några saker innan vi går vidare med ett mer
strukturerat användartest).
Tror du att det går att sätta upp några sådana möten med några av era
medlemmar? Det behöver inte vara speciellt många – ca. 6 personer, mix av
behandlade/obehandlade vore optimalt. Det vore oerhört värdefullt för mig
att få input från patienter innan vi går vidare med utvecklingen. Tanken är ju
att appen ska vara till nytta för just dem."
Är du i Stockholmstrakten och skulle vilja ställa upp på detta?
Kontakta Henrik direkt henrik.berg@sironagroup.se eller till föreningen
karin@endometriosforeningen.com om du har frågor till oss.
Med vänliga hälsningar
Endometriosföreningen
via Karin Grundler

