
Digitalt kommunikationssystem


för insättning av ADHD-medicin



Patienterna använder HIPR App för att registrera om de har tagit sin medicin, puls, 

blodtryck, den upplevda effekten av medicinen samt eventuella biverkningar.


Istället för att patienterna besöker CS-sköterskorna på mottagningen ett flertal gånger, 

reduceras antalet fysiska besök genom att patienterna lånar hem en 

blodtrycksmanschett. Patienterna kan också gå till elevhälsan eller en vårdcentral för 

att få hjälp med att mäta blodtryck och puls. Patienterna skickar in värdena och 

berättar hur de mår med hjälp av sin mobiltelefon.


HIPR App finns idag på svenska och engelska och kan laddas ner via Apple App Store 

eller Google Play.


Nya arbetssätt hjälper till att 
effektivisera ADHD-behandlingen.
HIPR  är ett digitalt kommunikationssystem som tillsammans med nya arbets- 

metoder ger en tryggare och säkrare insättning av ADHD-medicin. Patienten 

kan tillsammans med anhöriga och sjukvården, på helt nya sätt, diskutera hur 

patienten mår och effekten av medicinen. Samförståndet kring behandlingen 

ökar. Familjen blir mer delaktig och kan lättare följa med i patientens mående.

HIPR ger bland annat följande fördelar:


–  Tryggare patienter med tätare kommunikation


–  Patienterna blir mer delaktiga


–  Ökar närvaron i skolan/på arbetsplatsen


–  Följsam titrering



HIPR Webb hjälper läkare och sjuksköterskor med:


–  Tydliga underlag för säkrare beslut 


–  Förenklad kommunikation


–  Färre patienbesök

Läkare och sjuksköterskor använder HIPR Webb för att analysera och följa upp de 

uppgifter som patienterna skickar in via HIPR App. De inskickade uppgifterna visas 

som grafer och tabeller. Detta gör att det går mycket snabbt kan skaffa sig en 

uppfattning om hur medicinen fungerar. Via den inbyggda meddelandefunktionen 

kan personalen enkelt kommunicera med patienten, för att vid behov justera 

medicineringen och bekräfta för patienten att inskickade mätvärden har 

analyserats. Med färre patientbesök minskar stressen och belastningen på 

personalen. 

Vill du veta mer eller boka tid för ett möte? Kontakta oss gärna:


Medilevel AB, info@medilevel.se
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