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Hva er Nimble?

Et digitalt system som forenkler og forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter.

Består av to applikasjoner som fungerer på alle flater:
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Nimble Clinic
Helsepersonellets arbeidsverktøy

● Dokumentasjon
● Kommunikasjon
● Undersøkelser
● Pasientoppfølging

Nimble People
Pasientens følgesvenn

● Selvregistrering
● Målinger
● Kommunikasjon
● Mål og planer
● Info og øvelser



Diffias 5 viktigste fokusområder

1. Smidig produktutvikling 
- hyppige forbedringer - tilpasningsdyktig - moderne arkitektur

2. Brukerne i fokus 
- designdrevet - med og for kliniker og pasient 

3. Integrert og sømløst 
- null brukerhåndtering - null dobbeltdokumentering

4. Nyskapende pasientforløp 
- forbedre arbeidsflyt - tjenesteinnovasjon

5. Sømløs samhandling 
- på tvers av nivåene - mer enn bare DHO 
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Et bærekraftig helsevesen der ansatte trives og pasienten står i sentrum 



Hva består Nimble av i dag?
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Digitale behandlingsplaner
Endrer seg basert på pasientens 
tilstand. Inneholder skjemaer, 
egenbehandlingstiltak, 
persontilpasset informasjon, info 
om behandling og medisinering.

Skjemaer
Egenlagde og validerte. Kan sendes ut én 
gang, repterende, eller automatisk 
basert på hendelser i DIPS (f.eks. 
poliklinisk time). Terskelverdier og 
pushvarsling. 

Chat og video
Mellom klinikere om pasient eller 
annet. Også mellom kliniker og 
pasient. Video bygger på NHNs 
løsning Join.

Målinger med MTU
Pasienten kan gjøre målinger 
hjemmefra, med manuell 
utfylling eller automatisk 
høsting av data fra utstyret. 



Hva består Nimble av i dag?
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Mobil EPJ
Dokumentasjon på farta, for 
eksempel journalnotater, 
registrering og utregning av NEWS, 
risikoscreening mm.

Sårjournal
Samhandling rundt sårbehandling, med 
vaildert arbeidsflyt der flere klinikere kan 
ta bilder og fylle inn strukturert 
informasjon.

Data og visning av trender
Nimble samler og kan vise frem 
strukturert data over tid, samt 
sende til andre systemer som 
elektronisk kurve.

Administrasjon av Nimble
Eget grensesnitt for tilpasning 
av Nimble. Ingen manuelle 
oppgaver ifbm. brukere eller 
pasienter takket være 
integrasjoner.



Hva jobber vi med om dagen?

● Prosjekt Sømsam
- med støtte fra Innovasjon Norge

● Prosjekt Hjemmelab 
- blodprøver og analyse gjort av pasient hjemme

● Prosjekt Mål- og aktivititetsplan 
- rik funksjonalitet for rehabilitering
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Vetle Slagsvold Støre
vetle@diffia.com 
+47 926 35 503
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Ta kontakt for en demo eller for å diskutere 
behov og nye pasientforløp

www.diffia.com

mailto:vetle@diffia.com

