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Bakgrund 2016

1650 patienter med ADHD

4-8 besök under insättningen

6-8 patienter om dagen



I samband med insättning av medicinen missar barnen viktig tid i skolan och 
föräldrarna förlorar arbetstid för att åka till BUP

För ett besök på 15-30min kan man behöva ta ledigt en halvdag och ibland t.o.m. en 
heldag från skola/jobb

Svårt att ha kontinuerlig kontakt med sjuksköterska leder till 

att man slutar med medicin innan rätt dos uppnåtts

Patienter är mycket ”Här och Nu”



Barn och ungdomar 
kommunicerar via modern 
teknik

”Snabbt och enkelt”



Lagar som skyddar –
en utmaning för vården att 
kommunicera digitalt

Vi har ingen naturlig digital 
mötesplats mellan barn, 
ungdomar och sjukvården



På golvet har jag behov av en sak



Problemet är att det tar tid och processen blir onödigt  lång

Men ofta får man 



En idé utvecklas

Egenvård genom medicinuppföljning i hemmet 
- patienten fick skriva på papper - upplevdes som gammalmodigt och 
krångligt

16 årig patient ”Ni borde använda en app istället”

Från idé till verklighet 
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App Webb



Unikt användarnamn och personlig pin-kod

Mätvärden, allmäntillstånd samt biverkningar

Ingen data eller personuppgifter lagras

Krypterad kommunikation

Apple App Store och Google Play



Läkare/sjuksköterskor analyserar

Tätare mätningar – ger bättre underlag

Enkel spårbar kommunikation 

Mätvärden kan exporteras

Krypterad datakommunikation 





• Sjuksköterskan ser tydligt när en 
registrering gjorts.

• Kan snabbt se förändringar i 
effekt, blodtryck o biverkningar

• Kontakt med patienten via appen 
och kan enkelt triagera
medicinen



Var kan vi använda Hipr

Titrering

Medicinbyten 

Svår inställda 

Återbesök hos 
ssk o läkare 



Nytt arbetssätt gav 

Följsammare insättning 

Delaktiga patienter och anhöriga

Mäta effekten av medicinen 
noggrannare

Minska resandet

Öka närvaron i skolan

Bättre och tydligare information i 
samband med återbesök

Tryggare familjer



Kommentarer från patienter BUP

Kanon APP

Som förälder känner jag mindre stress

Slipper gå från skolan, slipper BUP

Varit bra att se hur det varit 

Blev bättre blodtryck o puls än på bup

Skönt att se hur min son mår när han är hos mamma



Vuxenpsykiatrin
Utvärdering vuxenpsykiatrin 2020

•Går från upp till 10 besök till endast 2 besök per insättning när de kör 
Hipr

•De ser en effektivisering på 35 % (trotts att man räknat på 20 min med 
Hipr)

•Uteblivna besök:
med Hipr 1 uteblivet besök

utan Hipr 10 uteblivna besök



Kommentarer från patienter VUP

Kan kolla statistik på mig själv och slippa åka in för att mäta. 

Enkelt att kontrollera själv, inte alls tidskrävande.

Att känna att man inte går igenom det själv. Att det finns någon som har koll på 
en när jag mådde som sämst. Lättare att hålla ut, blev som en uppgift/projekt.

Slippa resa så mycket.

Att själv ha koll på hur det ser ut över tid. Inte behöva ta sig iväg lika ofta till 
besök. 

Slipper ta tid från jobb/familj för att ta sig till sjukhuset. 

Bra att kunna jämföra dagar.



Utan ADHD Med ADHD

Arbetsbörda

Utmaningen med implementering av nya system 

Merarbete 
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