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Upplägg idag
• Kort presentation av BUP Skåne

• Varför har vården behov av digital omställning och digitalt 
verktyg, Blå Appen

• Vad är Blå Appen och hur fungerar den

• Slutsatser så här långt kring användning i klinisk vardag av 

Blå Appen



Här finns BUP Skåne

1 
gemensam 

telefonrådgivning

292 705 
barn i Skåne 

(0-18 år)

1 
akutmottagning

671 
anställda





Ungdomar 
delaktiga      

i utvecklingen av 
BUP Skånes 

digitala tjänster



Blå Appen, bakgrund
• Identifierade problemområde gemensamt för hela psykiatrin: pga. förlegade 

metoder (papper och penna) 

• Den kliniska bedömningen kompletterades inte rutinmässigt med strukturerade 
skattningsinstrument 

• Föråldrad verktygslåda för BUPs målgrupp

• Reliabel utredning och verksam behandling bör byggas på strukturerat 
tillvägagångssätt vid barnpsykiatrisk diagnostik, att komplettera med systematiska 
skattningar ökar interbedömarreliabiliteten (ref: Barn-och ungdomspsykiatrins metoder – En 

nationell inventering, Socialstyrelsen 2009, Ramklint et al)

• Behov identifierades att skapa användarvänlig, elektronisk lösning för systematiska 
skattningar.



Så här har vi gjort tidigare med 
skattningsformulär

• Ej enhetligt inom BUP Skåne vilka skattningar som användes 

• Svårt att snabbt nå ut med information och implementering 

• Pappershantering, post, fördröjning…

• Manuell rättning på mottagning, cut-off värden ska beräknas, skrivas in i journalen, 
pappersversionen ska hanteras

• Ny personal kan vara osäkra på cut-off värden, vad de olika skattningarna visar etc.

• Mycket administration för flera personer och yrkeskategorier

• Svårt att göra rätt

• Tidskrävande process



Så här fungerar det med Blå Appen
• Enhetlighet vilka skattningar vi använder inom BUP Skåne

• Nya skattningar kan snabbt läggas in och alla får tillgång till dem samtidigt

• Vi använder de som vi vet är bäst just nu

• Behandlare skickar länk, patient/förälder/lärare har formuläret i samma sekund

• Åter till behandlaren i samma sekund som patienten/annan skickar

• Formuläret är rättat, cut-off värden anges osv. 

• Genom ”kopieringsknapp” kommer resultaten in i vårt journalsysten Melior (snart 
finns direktöverföring t Melior)

• All information om skattningsformulären finns i Blå Appen

• Snabb, effektiv och patientsäker process



Blå Appen

webben
sms
mail

Inloggning med 
engångskod



Mobil kontakt

Patienten, förälder, 
lärare etc.
väljer skattning av 
de skickade att 
besvara

Ref: Hansson K, Johansson BA, Andersson C, Råstam M & Eberhard S. JMIR Res Protoc. 2018



Mobil kontakt

Instruktioner
om den aktuella 
skattningen/ 
frågeformuläret

Ref: Hansson K, Johansson BA, Andersson C, Råstam M & Eberhard S. JMIR Res Protoc. 2018



Mobil kontakt

Svara på
Skattningen/ 
frågeformuläret

Skicka in via 
knapptryck

Ref: Hansson K, Johansson BA, Andersson C, Råstam M & Eberhard S. JMIR Res Protoc. 2018



Stöd för organisationen



Hitta inskriven patient

Nyinkomna 

svar visas här



Skriv in patient

Lärare och 

vårdnadshavare 

kan registreras

Informationen 

hämtas från 

patientregister



Skattningarna



AUDIT



SNAP-IV



Patientöversikt

Påminn med 

SMS om att 

svara

Samtycke 

för att prata 

med lärare

Översikten 

skräddarsys 

för enheten

Pågående 

skattningar 

för patienten

Patienten 

kan taggas



Analysverktyg

Du kan välja 

vilka skalor 

som visas

Kopiera skapar 

format som 

passar till 

journalsystemet

All information 

visas även i 

tabellform



Slutsatser
• Blå Appen är tekniskt avancerad, användarvänlig och uppfyller krav på säkerhet 

som ställs på medicinsktekniska produkter i offentlig vård idag

• Minskad administration, förbättrad diagnostik, ökad patientsäkerhet, 
tidsbesparande 

• Ett digitalt verktyg i standardiserade vårdprocesser

• Digitala verktyg för sjukvården är här för att stanna, efterfrågas av våra patienter, 
tex vård på distans, internet-kbt

• Digitala verktyg för sjukvården behöver vara både säkra och användarvänliga

• Tekniken accepteras väl av patienter och vårdgivare

• Förbättrar förutsättningar för att ge individualiserad vård, tillskott i vår palett av 
erbjudanden 



Frågor
För kontakt:

Linda.M.Welin@skane.se

Annika.b.nilsson@skane.se

Blå Appen monter B04:31 på Vitalis
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Tillsammans skapar vi Framtidens Vård

Digital omställning


