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VÄLKOMMEN
Du och din läkare har kommit överens om att starta IBD Home 
och att du med hjälp av din smartphone och ett hembaserat 
test själv ska mäta ditt kalprotektinvärde* och svara på frågor 
om hur du upplever din livskvalitet. 

Testsvaren, som skickas in till kvalitetsregistret SWIBREG**, ger 
snabb och tillförlitlig information om inflammationsgraden i din 
tarm och ökar därmed möjligheten att förebygga nya skov och 
motverka att symtomen förvärras. 

Utöver testet finns även ett antal symtomfrågor att besvara. 
Målet med testet och frågorna är att du ska känna en större 
kontroll och mindre stress över din IBD samtidigt som din läka-
re får en bättre bild av din sjukdomsaktivitet och livssituation. 
På följande sidor kan du läsa om hur du kommer igång och hur 
allting fungerar. 

Lycka till!

*Kalprotektin är ett protein som produceras vid inflammation i tarmen. Kalprotektin i 
avföringen är en känslig markör för att påvisa aktiv inflammation i mag-tarmkanalen. 
Kalprotektinvärdet höjs ofta innan symtom uppstår och kan därmed användas för att 
upptäcka när sjukdomsaktiviteten och risken för ett skov ökar, men även för att följa 
sjukdomens utveckling över tid.

**SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) är ett nationellt kvali-
tetsregister och beslutsstöd som används vid vård och behandling av patienter med 
ulcerös kolit, Crohns sjukdom och mikroskopisk kolit. Målet är att öka kunskapen om 
hur många som lever med inflammatoriska tarmsjukdomar, i vilken ålder man insjuknar 
och vilken behandling man får.

Registret syftar också till få bättre kontroll över hur olika behandlingar fungerar och hur 
varje enskild individ mår gällande symtom och livskvalitet. Registret används även för 
att bedriva forskning inom IBD.
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DETTA ÄR IBD HOME
IBD Home är en tjänst specifikt framtagen för dig med IBD.  
Genom tjänsten kan du på egen hand mäta kalprotektin och 
kommunicera resultatet till din vårdgivare. Du har även möjlig-
het att svara på frågor/formulär kring din sjukdom. Allt skickas 
till din vårdgivare som därigenom får bättre förutsättningar att 
hjälpa dig med din sjukdom. Tjänsten är avsedd att användas 
för att bevaka din sjukdom för att bättre planera vård och  
behandling.

Vid akuta besvär ska du alltid i första hand kontakta vården.

Tjänsten tillhandahålls till dig av din vårdgivare. Detta innebär 
att du vid frågor som rör vård och behandling, avslut av tjänst 
eller behandling av personuppgifter ska vända dig till din  
vårdgivare. 

Telia tillhandahåller de tekniska förutsättningarna som din vård-
givare behöver för att tillhandahålla tjänsten. Det innebär att du 
kan komma i kontakt med Telia om du behöver teknisk support 
vid användandet av tjänsten.
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FÖRBEREDELSER
Installera apparna Telia HomeCare,  
IBDoc och logga in.

1.    Din vårdgivare registrerar dig i det nationella kvalitets- 
registret SWIBREG. Du får därefter ett välkomstmejl 
från Telia med information om hur du kommer igång 
med IBD Home och en länk för att skapa ett nytt 
lösenord.

2. Ladda ner appen Telia HomeCare genom att klicka 
på länken ”iOS” (för iPhone) eller “Android” i ditt 
välkomstmejl eller laddar ner appen från App Store 
eller GooglePlay.

3.  Logga in med den e-postadress som du angivit till 
din vårdgivare i samband med registreringen.  
Lösenordet skapar du själv genom att klicka på den 
länk som skickats ut i det automatgenererade  
välkomstmailet från Telia (kontrollera skräpposten  
om du inte hittar mailet i inkorgen). För att starta 
krävs även en autentiseringskod. Koden skickas till 
dig via SMS.  

4.  Första gången du öppnar appen får du fylla i ditt 
namn och kontrollera att övriga personuppgifter 
stämmer.

5.  Ladda ner appen IBDoc från App Store eller Google 
Play. IBDoc-appen är länkad till Telia HomeCare så 
när den är installerad behöver den inte öppnas aktivt.

Ovanstående punkter behöver du bara  
göra första gången.

Telia  
HomeCare

IBDoc
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• Gör testet i lugn och ro och se till att 
inte bli störd.

•  Skydda testet från direkt solljus och starkt ljus  
från sidan, undvik skugga på testkassetten i  
testproceduren. 

•  Använd inte ett kalprotektintest som passerat  
sitt utgångsdatum.

• Kalprotektintestet får inte återanvändas.

• Testet innehåller inga giftiga komponenter.

• Din telefon måste ha minst 20 % i batterinivå  
när testet påbörjas.

• Kalprotektintestet fungerar endast på validerade  
telefoner. På telia.se/foretag/losningar/homecare 
hittar du en lista över validerade telefoner samt en 
instruktionsvideo som beskriver hur du använder 
tjänsten.

Följande ska finnas i förpackningen:

2 st papper för uppsamling av avföring 
1 st provrör med genomskinlig lösning 
1 st kameratestkort 
1 st testkassett (i folieförpackning)

FÖRBEREDELSER
Viktig information om ditt kalprotektintest

•  Förpackningen ska förvaras i kylskåp (2–8 °C)  
tills du ska använda den.

• Läs igenom stegen i denna användarmanual noga  
- den ersätter IBDoc Quick Guide som ligger  
i testförpackningen.

•  Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett.  

telia.se/foretag/losningar/homecare
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FÖRBEREDELSER
Kalibrera din telefons kamera

1.  Starta Telia HomeCare-appen.  

2.  Öppna testförpackningen och ta fram kameratest-
kortet. Förvara de övriga delarna på en torr ljusskyd-
dad plats tills du ska använda dem i testet. 

3.  Lägg kameratestkortet med testskalan uppåt. 

4.   Utför kameratestet genom att rikta appens kamera, 
med den gula ramen, mot testskalan på kamera-
testkortet. Appen bekräftar med en signal när testet 
utförs.

5.  Avsluta genom att trycka på ”OK-knappen”.

Du kan få ytterligare textinformation genom att trycka 
på ”I-knappen”. Är du en erfaren användare kan du 
hoppa över anvisningarna genom att klicka på ”Hoppa 
över intro” och starta testet direkt. Är du nybörjare 
rekommenderar vi att du läser instruktionerna noga 
även i appen.

Efter dessa förberedelser är du klar att börja. Frågan 
är bara vad du vill göra först, utföra ett kalprotektintest 
eller svara på frågor?

OBS: Spara kameratestkortet – du kommer att  
behöva det igen vid analysen av ditt prov.

Kameratestet gäller i 30 dagar, därefter kommer 
du via appen att få en fråga om att göra en ny 
kalibrering enligt ovan. Det är tillräckligt att du gör 
kameratest inför att du gör ett kalprotektintest.

Kameratestkort med  
testskalan till höger
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FÖRBEREDELSER
Val av apotek

Första gången du loggar in och när din läkare beställt kalprotektintest till dig, 
måste du välja på vilket apotek du vill hämta dina kalprotektintest. Detta gör 
du genom att trycka på ”Val av apotek” och sedan trycka på den plats där 
du vill hämta dina paket i en lista över apotek. 

Vänligen notera att när du väljer apotek så beställs samtidigt ditt  
IBD Home-kit och finns att hämta ut på ditt apotek/utlämningsställe inom  
2-3 dagar. Det kommer förvaras där i 14 kalenderdagar och sedan returneras. 
Det är därför viktigt att du hämtar ut kitet inom denna tidsram.

Du kommer få meddelanden om att välja utlämningsställe tills dess att du har 
genomfört denna uppgift. När du har valt och bekräftat din utlämningsställe 
kommer knappen ”Val av apotek” att försvinna från startsidan och du kom-
mer att få ett bekräftelsemeddelande. 

Välj utlämningsställe för ditt kalprotektintest genom 
att klicka på knappen ”Val av apotek”.  

Knappen visas endast om du har kalprotektintest 
som du inte valt utlämningsställe för. 
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TVÅ VAL FÖR DIN HÄLSA
Din läkare kommer att rekommendera ett lämpligt intervall för 
hur ofta du behöver utföra det hembaserade kalprotektintes-
tet. I samband med detta kan han eller hon även rekommen-
dera dig att besvara självskattningsfrågorna om dina aktuella 
symtom. Frågorna som är standardiserade och internationellt 
framtagna, syftar till att fånga upp hur du mår och hur du upp-
lever din sjukdomsak tivitet. Frågorna kan också fyllas i separat, 
utan något test. 

På appens startsida under ”Uppgifter”,  väljer du mellan  
de två. 

För att göra en självskattad symptombedömning, välj 
”Statusuppdatering”.

Vill du istället göra ett kalprotektintest, välj ”Kalpro-
tektintest”.

Resultat från tidigare kalprotektintest och status-
uppdateringar hittar du under ”Kalprotektin” under 
”RESULTAT”.
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FRÅGOR OM DIN HÄLSA
Välj ”Statusuppdatering” på HomeCare-appens start-
sida och därefter ”Besvara formulär” för att besvara 
formuläret med symtomfrågorna.

Välj de symtom som passar in på dig. På vissa frågor 
kan du välja ett eller flera svarsalternativ. Välj ”Skicka” 
och därefter ”Avsluta” för att skicka in formuläret. 

I samma stund som du sparar ditt resultat, synkronise-
ras dina data med tidigare uppgifter som sparats hos 
din vårdgivare.  

Vill du ta del av tidigare resultat, välj ”Kalprotektin” 
under ”RESULTAT”. Där visas tidigare resultat från 
både kalprotektinmätningar och statusuppdateringar. 
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UTFÖRA ETT  
KALPROTEKTINTEST
Kalprotektintestet utförs i fyra steg: uppsamling, 
provtagning, analys och datauppladdning. På 
följande sidor visas hur det går till. Tänk på att 
läsa alla steg noga. Samma information finns 
även i appens meny.

1. Samla upp avföring  
• Urin kan påverka testet, töm därför vid behov 

urinblåsan innan du utför testet.

• Veckla ut uppsamlingspapperet genom att hålla 
fast vid ändorna och dra försiktigt utåt.

• Placera uppsamlingspapperet på toalettstolens 
bakre del och tryck fast det med de självhäftande 
strängarna (limmet fäster oftast bättre på plast än 
på porslin).  
VIKTIGT: Uppsamlingspapperet får inte vidröra 
vattnet.

•  Se till att din avföring hamnar på uppsamlings- 
papperet.

•  Nu är du klar och kan gå vidare till nästa steg – 
provtagningen.

Bra att veta

Konsistensen på avföringen spelar ingen roll för testresultatet, men  
vattnig avföring kan vara svår att samla upp. Därför kan det vara  
enklare att göra testet vid ett tillfälle då avföringen är fastare.

Om uppsamlingen misslyckas första gången finns ytterligare ett  
uppsamlingspapper i förpackningen.
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UTFÖRA ETT  
KALPROTEKTINTEST
2. Ta ett avföringsprov 

• Ta ut provröret ur förpackningen och håll det med 
den vita korken uppåt. Ta ut provtagningspinnen 
ur röret genom att vrida medurs och dra uppåt. 
Var extra noga med att inte avlägsna det blå 
skyddslocket.

•  Doppa den fårade spetsen av provtagningspin-
nen i avföringen några gånger med en vridande 
rörelse. Fårorna på pinnen ska fyllas helt med 
avföring.

•  När du kommit så här långt kan du lossa uppsam-
lingspapperet och spola ner det tillsammans med 
avföringen. Papperet innehåller inga farliga ämnen.

• Stoppa tillbaka provtagningspinnen i vätskan i 
provröret. Tryck tills den låser sig, när du hör ett 
”klick” är den låst.

• Skaka röret kraftigt i 1O sekunder.

• Låt avföringsprovet stå minst 2 och max 24 tim-
mar i 15–25 °C på en torr och ljusskyddad plats 
innan du går vidare till nästa steg – analysen.

25°C

15°C

32
1

10 s

Tips

Om avföringen inte vill fastna i fårorna på provtagningspinnen 
kan provet tas genom att placera avföringen på en sked. 
Tryck doseringsspetsen platt mot skedens yta och rotera 
provtagningspinnen tills fårorna är helt fyllda med avföring.
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12 Min

UTFÖRA ETT  
KALPROTEKTINTEST
3. Analysera ditt prov
Efter 2–24 timmar är ditt avföringsprov klart för  
analys. Du kan nu få svar på kalprotektinnivån i  
din avföring.

Förbered testet
•  Packa upp den vita testkassetten i plast och lägg 

den på den blå/vita baksidan av kameratestkortet 
så att det vita området helt täcks av testkassetten.

• Ta fram avföringsprovet och skaka provröret 
kraftigt i 10 sekunder. Kontrollera att fårorna på 
spetsen av provtagningspinnen är helt fria från 
avföring innan du analyserar avföringsprovet.

• Ta bort det blå skyddslocket från provröret och 
håll den grå delen nedåt med pipen mot den runda 
prov laddningsporten på testkassetten. Vrid den 
vita spaken från läge 1 till läge 2.

• Håll kvar pipen på provröret mot provladd-
ningsporten tills den rödskiftande färgen når 
mitten av läsfönstret. Vrid därefter tillbaka den vita 
spaken till läge 1. Testkassetten är nu förberedd 
för analys.

• Starta timern i appen och vänta i 12 minuter.

Bra att veta

Använd bara provröret en gång.
Kontrollera att mobilen har ljudet på så att du hör alarmet  
från timern när testkassetten är klar för analys.
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UTFÖRA ETT  
KALPROTEKTINTEST
Analysera
Kontrollera att din telefon är redo och att du  
fortfarande är i HomeCare-appen.

• När 12 minuter har gått, kontrollera att testkassetten 
ligger på den blå/vita sidan av kameratest kortet, klicka 
därefter på ”Skanna”. Om ingen skanning görs inom 
90 sekunder efter att du tryckt på ”Skanna” visas ett 
time-outmeddelande. Kameravyn stängs därefter och 
appen återgår till startskärmen.

• Passa in den gula ramen i kameravyn mot  
testkasettens kanter. Om behov finns, fokusera bilden 
genom att peka på skärmen. Håll telefonen horisontellt 
och rakt i förhållande till testkassetten. Det är även vik-
tigt med goda ljusförhållanden. Du kan exempelvis  
tända en lampa.

• När appen hittat en bra bild för analys, visas fem gröna 
punkter och texten ”Analyserar test” på skärmen.

Bra att veta
Observera att färgkoderna är baserade på en standardskala som inte 
nödvändigtvis är densamma för alla. Prata med din vårdgivare om 
vilka värden som är normala för dig. 
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UTFÖRA ETT  
KALPROTEKTINTEST
4. Spara provresultatet
• Spara resultaten från ditt kalprotektintest 

genom att klicka ”Spara”.  
När resultaten är sparade registreras de i 
kvalitetsregistret SWIBREG.

• Tryck sedan på knappen ”Färdig”. 

• När testet är klart kan du kasta provröret 
och testkassetten i de vanliga brännbara 
hushållssoporna.

I samma stund som du sparar ditt provresultat,  
synkroniseras dina data med tidigare sparade 
uppgifter i appen hos din vårdgivare. Om du gett 
din tillåtelse, skickas värdena till din vårdgivare för 
uppföljning.

VIKTIGT: Om du upplever att din IBD förvärras,  
vänta inte på att bli kontaktad, utan sök vård direkt!

Bra att veta
För att läsa av provresultatet krävs tillgång till internet. Om du inte 
är uppkopplad kommer resultatet att visas som ”Pending” i en blå 
box tills du är uppkopplad. Provresultatet går alltså inte förlorat.
Anteckningar som eventuellt skrivs i anteckningsfältet sparas inte i 
IBD Home. 

IBDoc® är ett registrerat varumärke som tillhör Bühlmann Laboratories AG, Baselstrasse 55, CH -4124  
Schönenbuch, Schweiz.

Du ser dina testresultat under ”RESULTAT”. Klicka på knappen ”Kalprotektin” 
för att se hur dina kalprotektinnivåer förändrats över tiden.
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UTFÖRA ETT  
KALPROTEKTINTEST
5. Se resultat av kalprotektinmätningar. 
• Från startsidan kan du se dina senaste  

kalprotektinresultat på knappen ”Kalprotektin”.

• Tryck på ”Kalprotektin” för att komma till 
loggboken. Här kan du se dina kalprotektin- och 
frågeformulärsresultat i kronologisk ordning. Dina 
kalprotektinresultat är färgade enligt vetenskap-
ligt baserade regler och visas i ett diagram. Du 
kan trycka på en kalprotektinpost för att se var 
ditt resultat ligger i förhållande till referensinter-
vallet. Du kan också trycka på ett frågeformulär 
för att se dina tidigare svar. 

IBDoc® är ett registrerat varumärke som tillhör Bühlmann Laboratories AG, Baselstrasse 55, CH -4124  
Schönenbuch, Schweiz.
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SNABBGUIDE FÖR KALPROTEKTINTEST
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Om du glömt ditt lösenord, tryck på ”Glömt lösenord?” och ange din e-postadress så  
skickas ett e-postmeddelande till dig med en länk. Klicka på länken och följ instruktionerna.

Mitt användarnamn: .....................................................................................................................

Mitt lösenord: ...............................................................................................................................

Så här ofta bör jag: Testa kalprotektin ........................ Besvara symtomfrågor........................

Mina värden är normala om de understiger: ..............................................................................

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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VÄLKOMMEN TILL IBD HOME
Med IBD Home finns nu möjlighet att få snabbare information 
om inflammationsgraden i din tarm. Det betyder att din läkare 
får ett bättre underlag för att kunna ge dig en optimal vård och 
förhoppningsvis att du kommer känna en större kontroll och 
mindre stress över din IBD. Här hittar du allt om hur det hela 
fungerar, steg för steg.

Tillsammans digitaliserar vi vården  
IBD Home är framtagen av Telia i samarbete med AbbVie, svensk hälso- och 
sjukvård, patientrepresentanter, det nationella kvalitetsregistret SWIBREG  
samt företaget bakom det hembaserade kalprotektintestet, Bühlmann.
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För frågor om mobil, appar och tekniska problem
Maila Telia på supporthomecare@supportcenter.se 
eller ring 0771-19 20 84.

För frågor om provtagning, sjukdom eller behandling
Kontakta din vårdgivare, kontaktperson: 
......................................................................................................................

Om felmeddelandet ”Invalid weak” visas
Kontakta Apoteket AB och reklamera kalprotektintestet. 

?

?

?




