


Kristina Björkman Marie Frey
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Världen kan bli bättre!
Vi bidrar till att förändra den och skapa mening 
med hjälp av spelets kraft och innovationer.

”



BUP VÄSTMANLAND

Bedömer och behandlar psykisk sjukdom/allvarlig 
psykisk ohälsa hos barn och ungdomar under 18 år

Verksamheten vilar på medicinsk, psykologisk 
och social kompetens

Länsövergripande verksamhet

ca 120 medarbetare

Utgår alltid utifrån barnets perspektiv med hänsyn till 
Barnkonventionen och svensk lagstiftning



Ska svara på

Uppfyller barnet eller ungdomen en diagnos?

Finns ytterligare orsaker till symtom och funktionsnedsättning? 

Vilka åtgärder behövs?

EN UTREDNING PÅ BUP



BAKGRUND

Behovet har förändrats

Neuropsykiatriska utredningar 
har blivit vanligare

BUPs förmåga att genomföra 
utredningar täcker inte 
omvärldens krav

Behovet har förändrats.



BAKGRUND
Hösten 2014

Identifierades problem med intern kö till 
neuropsykiatrisk utredning:

Olika utredningsrutiner        Ojämlik vård.

Dålig statistik över väntetiden innan 
utredning startades eller längden på 
utredningen. 

Vintern 2014

En översyn startade för att förbättra flödet 
kring utredningar 

Behovet har 
förändrats

Översyn



Jämlik vård

• Hålla ihop, följa upp 
och kökoll

• Lagom mycket

• Gemensamt 
testutbud

• Öronmärkt tid för 
utredningar

Planera

• Logistik och  
planering

• Färre och längre 
besök

• Mindre inaktuellt-
och dubbelarbete

Hjälpa varandra

• Arbeta i team, 
tydliga roller

• Ta hänsyn till 
oerfarenhet

• Handledning

• Gemensamt ansvar 
för kö och arbete

Dokumentation

• Dela på arbetet

• Enhetlig mall för 
hela BUP

• Tid för 
administration och 
dokumentation 

FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT



RESULTAT
Genomförs i team

Komprimerade

Planering av hela utredningen sker 
innan start

Dokumentation och administration 
görs i direkt anslutning till besök

Behovet har förändrats.

Översyn

Förändringar



MEN NÅGOT SAKNADES…



Motivation och delaktighet

Förståelse och kunskap

Trygghet i vad som väntar

Förbereda patienten 

Färre besök under utredning

Färre uteblivna besök

BEHOVET







GAMIFICATION

”Spelmeknik i nya sammanhang”



GAMIFICATION

Känsla av progression

Avatar du väljer själv

Spelgrafisk stil

Spelig-ljudbild 



Mia är 8 år och har sökt hjälp på BUP. 
Mia och hennes föräldrar tycker att det är stökigt 
och jobbigt i skolan, och i olika situationer hemma. 
Frågan till BUP handlar om misstanke om ADHD 
finns. 

En utredning beslutas och planeras in av utredare på 
BUP. Mias föräldrarna informeras om appen
Min Utredning, de laddar ner den och går 
tillsammans med Mia igenom utredningens olika 
steg. 

Inför besöket med psykolog där olika tester ska göras 
kommer Mia motiverad och uppspelt till BUP. 
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PÅ GÅNG!



Frågor?


