
Ökad trygghet i 
diagnosen

Strategier för att 
hantera symtom

Insikt i livsstilens 
påverkan och kunskap 
för att kunna göra 
positiva förändringar
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För patienten

Färre verkningslösa 
patientmöte

Klinisk överblick av 
patientens livsstil

Kliniskt underlag för 
fastställande av 
IBS-subtyp

För läkare

Sänkta vårdkostnader

Normkritiskt utformat 
material

Fungerar i nuvarande 
process och utan 
IT-integration

För organisation
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Förbättra IBS-vården 
med ett digitalt 
utbildningsprogram

Tummy Lab

IBS är en av de vanligaste sökorsakerna i 
primärvården. Även efter att läkare uteslutit 
organisk sjukdom fortsätter många att söka 
vård, eftersom besvär och oro kvarstår.

Men något så enkelt som en välutformad 
patientutbildning kan vara lösningen. Med 
Tummy Lab kan ni avlasta vården och ge era 
patienter en kvalitetssäkrad IBS-utbildning på 
ett e�ektivt och kostnadsmedvetet sätt.

Tummy Lab är ett digitalt utbildningsprogram, 
framtaget i samarbete med framstående klini-
ker och forskare. Utbildningen remitteras av 
patientens ansvarige läkare och programmet 
genomförs sedan i hemmet under sex veckor.  

Efter utbildningen ger Tummy 
Labs medicintekniska rapport 
värdefullt klinisk underlag och 
insyn i IBS-patientens tillstånds. 

Kliniska rapporten

Digital IBS-utbildning
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Tummy Lab

Programmet innehåller tre delar:

Under programmet rekommenderas patienten att 
registrera symtom, matintag, toalettbesök, sömn 
och aktivitet i Tummy Lab-appen.

Utav all registrerad data sker en löpande analys 
och feedback tillbaka till patienten. 

Kartläggning av livsstil

Utbildningen baseras på kunskap från de 
framgångsrika IBS-skolor som drivits på 
svenska sjukhus under många år.

Via ljud, bild och animation får patienten 
en 6-veckors löpande utbildning som 
inkluderar dagliga uppgifter från 
experterna. 

Utbildning

Efter programmet kan patienten ta ut en 
rapport av insamlad data. Rapporten är ett 
komplement till anamnesen och hjälper 
läkaren att bedöma patientens IBS-subtyp 
samt ger ett kliniskt underlag för eventuell 
vidare behandling. 
Läkaren får också en tydlig översiktsbild av 
patientens symtom och livsstil. 

Kliniska rapporten
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