
Administrasjon av ergoterapi og hjelpemiddelutkjøring i kommunene
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1. Pasienten/pårørende/hjemmehjelp ringer kommunen og ønsker hjelpemiddel

2. Ergoterapeut besøker pasienten og vurderer behov / mulighet

3. Ergoterapeut skriver inn pasientdata i EasyCare (WEB) og søker om hjelpemiddel fra NAV evt. rekvirerer fra eget lager

4. Utstyret ankommer kommunalt lager og settes sammen

5. Utstyret kjøres ut til bruker (langtidshjelpemidler)

6. Eventuelt kan bruker hente utstyret selv (korttidshjelpemidler)

7. Ergoterapeut gir veiledning i bruken av utstyr
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Lager og logistikk 

Kartlegging Utredning
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Ergoterapeutisk kartlegging og analyse

Kartlegging Utredning



Skybasert system med svært sikker 
lagring

• Levert som SaaS

• Tilgjengelig på alle plattformer

Optimalisert for logistikk

• Hver pasient / gjenstand følges 
individuelt

• Kan brukes mot enhver 
identifikasjonsmekanisme

Kommunikasjonsplattform med åpne 
APIer

• Sømløs interaksjon for digitalisering 
av arbeidsoppgaver

• Kommuniserer med andre 
(helse)plattformer

Skalerbart både i kapasitet og 
kompleksitet

• Tilpasning til alle kundestørrelser

Forventet ferdig testet og klar for bruk

• Lager og logistikk: Desember 2020

• Ergoterapeutisk kartlegging og 
analyse: Juni 2021

Oppsummering

Automatisert ergoterapitjeneste

• Enklere for både bruker og terapeut

• Redusert ventetid

• Mindre feil og økt kvalitet

• Tid til tilrettelegging og opplæring

• Full kontroll

Kontakt: rts@easycare.as Hjemmeside: www.easycare.as

mailto:rts@easycare.as
http://www.easycare.as/

