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Här finns BUP Skåne

1 
gemensam 

telefonrådgivning

292 705 
barn i Skåne 

(0-18 år)

1 
akutmottagning

671 
anställda





Samarbetspartners Hi-Di



BUP Första Linjen och En väg in
Sticky Beat AB
RISE
Svenska Kyrkan
The Kokon
BRIS
Studieförbundet Vuxenskolan
Gymnasieskolan Spyken Lund
Zenit design
Stretch

Övriga aktörer delaktiga Hi-Di 
Suicide Zero
Ungdomsmottagningen 
Kristianstad
Maskrosbarn
SKL
NSPH
Mimerse
Malmö Stad
Ortelius AB



Ungdomar 
delaktiga och 

drivande      
i utvecklingen av 
digitala tjänster



Varför HI-DI
• Idag har samhällets olika aktörer stora utmaningar gällande att nå ut till och att 

vara tillgängliga för barn och unga när det gäller psykisk hälsa och ohälsa

• Ohälsotalen stiger och hälsoeffekter kring förebyggande insatser måste öka. 

• Samverkan mellan olika aktörer och tillsammans med de som är unga idag. 
Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för hållbar psykisk hälsa. 

• Vi behöver förstå vad barn och unga, digitalt infödda, behöver för att de själva ska 
kunna skapa hållbar hälsa och livskvalitet genom att använda den kunskap, data, 
resurser, aktörer och kollektiva intelligens som finns tillgänglig omkring oss och i 
samhället.



Syftet med HI-DI
• Samarbete syftar till att underlätta för samhällets olika aktörer att mötas med sina 

olika uppdrag och förutsättningar i samskapande av hälsofrämjande insatser med 
digitalt infödda. 

• Användardriven design, Ungdomarna formar sina ”tjänster”

• Arbeta Hälsofrämjande kring psykisk hälsa och välbefinnande

• Digital omställning

• Dynamiska samarbeten (idéburet, privat, akademi och offentliga)

• Tillgängliggöra kunskap, resurser och data.

• Skapa en gemensam förändringskraft i samhället gällande barn och ungas hälsa



Aktiviteter HI-DI 



Experimentworkshopar
Mellan 15-17 oktober genomfördes 3 experiment-workshops om hälsa, 

teknik och data med skolelever på grundskolor och gymnasium. 

Skolor som deltog var:

• Kunskapsgymnasiet

• Storkskolan

• Varagårdsskolan

Under workshoparna fick ungdomarna testa kreativa verktyg samt lära 

sig mer om hur hälsa kan påverkas genom att använda data, olika 

digitala verktyg och teknik. Workshopen byggde på ett koncept kallat 

"Dataslöjd" som använts inom ett projekt lett av RISE kallat xKRP

(https://www.x-krp.com/).

https://www.x-krp.com/


Prototypworkshop
Den 15 november arrangerades en prototyp-workshop där 

50 deltagare inklusive 14 digitalt infödda på jämlika villkor 

utforskade hur olika utmaningar från behovsägare kunde 

lösas.

Målet var att ta fram koncept eller prototyper på digitala 

lösningar och samarbeten som på lång sikt kan förändra hur 

aktörer i samhället skapar förutsättningar för digitalt 

infödda att leva ett hälsosamt och jämställt liv. 



Analysworkshop
Take-aways :

• Utveckla samverkansformer och partnerskap nationellt

• Gemensam mötesplats/labb/testbädd

• Prototyper digitala verktyg utan inlåsning till en ägare

• Våga experimentera och ha beslutsfattare som vågar 

detta

• Koppla samman regioner mer för samarbete

• Säkra det internationella samverkansklustret



Så här gick det till…









COZE - digital följeslagare som är 
hälsofrämjande för barn och unga i deras vardag



COZE
• COZE 2:30 (den som ligger på Youtube)

• https://youtu.be/33bw1gqX4gc

https://youtu.be/33bw1gqX4gc


Sammanfattning viktigaste punkterna
• Användarinvolvering digitalt infödda

• Global samhällsutmaning - nya typer av dynamiska 
samarbetsformer

• COZE



Frågor



Om du vill veta mer
• Kontaktuppgifter

Camilla Evensson, camilla.evensson@ri.se, 070-578 43 59 
Annika Nilsson, annika.b.nilsson@skane.se, 040-33 22 48

• Länk till HI-DI-sidan
https://sites.google.com/view/hi-di/startsida

mailto:camilla.evensson@ri.se
mailto:annika.b.nilsson@skane.se
https://sites.google.com/view/hi-di/startsida

