
Digitalt kommunikationssystem för 

insättning av antidepressiva läkemedel



Både Patienter och anhöriga kan använda SENO App för att registera om patienten 

tagit sin medicin, sinnesstämning, glädje/lust till aktivitet, oroskänslor samt 

eventuella biverkningar. Med bestämda intervall kan även självskattningsformulär 

fyllas i och skickas in.


SENO gör att patienterna känner sig tryggare och mer delaktiga i sin medicinering, 

då  det finns någon som tydligt följer upp behandlingen på mottagningen.


SENO App finns idag på svenska och engelska och kan laddas ner kostnadsfritt via 

Apple App Store eller Google Play.

Nya arbetssätt för en tryggare och 
säkrare behandling av depression.
SENO är ett digitalt kommunikationssystem som tillsammans med nya 

arbetsmetoder ger en tryggare och säkrare insättning av antidepressiva 

läkemedel. Patienten kan tillsammans med anhöriga och sjukvården, på 

helt nya sätt, diskutera hur patienten mår och effekten av medicinen. 

Samförståndet kring behandlingen ökar. Familjen blir mer delaktig och kan 

lättare följa med i patientens mående.

SENO ger bland annat följande fördelar:


–  Trygghet för patient och familj


–  Ökad säkerhet vid försämrat mående


–  Delaktigare patienter


–  Minskat antal patientbesök


–  Förenklad kommunikation



Tydligt och enkelt utseende för 
snabba och korrekta analyser

Läkare och sjuksköterskor använder SENO Webb för att analysera och följa upp de 

uppgifter som patienterna skickar in via SENO App. De inskickade uppgifterna visas 

i tydliga grafer och tabeller. Detta gör att det går mycket snabbt att skaffa sig en 

uppfattning om hur medicinen fungerar och upptäcka försämrat mående. Via den 

inbyggda meddelandefunktionen kan personalen enkelt kommunicera med 

patienten, för att vid behov justera medicineringen och bekräfta för patienten att 

inskickade mätvärden har analyserats.

Vill du veta mer eller boka tid för ett möte? Kontakta oss gärna:


Medilevel AB, info@medilevel.se
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