DIGITALA VÅRDMÖTEN.
KRY låter läkare och patient träffas genom videomöte från dator, smartphone eller tablet

VISION – KOPPLAR SAMMAN VÅRDGIVARE OCH PATIENT
KRY tillhandahåller den ledande plattformen för vård på distans i Europa

DET HÄR ÄR KRY
!

KRY tillhandahåller en lösning för vård på distans där patienter kan träffa läkare eller annan
vårdpersonal från sin dator, smartphone eller surfplatta

!

KRYs lösning tar hand om alla delar som behövs för ett vårdbesök på distans för både
patienter och vårdgivare i ett krypterat och säkert flöde:
!
!
!
!
!
!
!
!

Legitimering
Tidsbokning
Funktionstest (på dator, via telefon/läsplatta behövs ej)
Formulär och datainput
Betalning av patientavgift/frikort
Bekräftelser och påminnelser till patient och vårdgivare
Videobesök
Utvärdering och uppföljning

!

Vårdgivarens ordinarie journalsystem används för journalföring och handläggning av erecept och remisser

!

Patienter betalar eventuell patientavgift med betalkort innan mötet startar, och KRY skickar
sedan vidare patientavgiften till de vårdcentraler/kliniker/sjukhus som ”levererar mötet”.

!

KRY är en godkänd medicinsk teknisk produkt, dvs CE-märkt av Läkemedelsverket.

SÅ FUNGERAR KRY FÖR PATIENTER

Gå till KRY.se
eller app

Legitimera dig
med BankID

Välj ditt
symtom och
svara på
frågor

Välj drop-intid eller en
specifik tid

Betala ev.
patientavgift

Videomöte
med
vårdgivare

FEEDBACK
3700 genomförda möten
4,87 av 5 i betyg i genomsnitt

“Kan inte beskriva lättnaden att träffa en läkare så här, ingen mer väntan eller åkande till sjukhus. Proffesionellt, super bra
bemötande. Jag har inga ord på hur bra detta var. Tack tack “
“Så sjukt imponerad av den här tjänsten! Vi lever i framtiden!”
“Precis exakt såhär ska det fungera”
”Snabb läkarkontakt. Detta är framtiden”
”Imponerad. Ni har tänkt till och byggt en fin tjänst som på enklast möjliga sätt gav mig exakt det jag behövde!”
”Fantastisk tjänst! Kändes som att sitta hos läkaren, jätteproffsigt!”
“Gud va smidigt, behövs inte spendera tid att boka tid & åka fram och tillbaka”
“Kanon app!!! Super kompetent och trevlig läkare!! Som gav mig ett varm bemötande och lyssnade på mig som dessutom direkt gav
mig svar och råd som jag önskade!”
“Ett fantastiskt smidigt sätt att snabbt få vård/hjälp med enklare åkommor. Väljer lätt detta framför att först stå i telefonkö för att
sedan sitta och vänta på HC. Mycket bra bemötande av läkaren! Tack för en bra tjänst!”

