
BLÅ APPEN 

Ett digitalt verktyg  
för skattningsformulär



Blå Appen är ett digitalt verktyg för 
skattningsskalor och fråge formulär 
till patienter. Verktyget används 
idag inom samtliga vårdnivåer i psy-
kiatrin: primärvård, specialistvård, 
mellanvård och heldygnsvård. Blå 
Appen används även vid samtliga 
vård processer, det vill säga bedöm-
ning, utredning, behandling och 
utvärdering. Verktyget kan använ-
das med samma grundfunktioner 
vid samtliga Region Skånes för-
valtningar och somatisk vård. Vilka 
skattningsskalor och frågeformulär 
som Blå Appen ska innehålla kan 
anpassas efter varje verksamhet. 

Standardiserat arbetssätt
Att fylla i skattningsformulär i pappers-
form, eller inhämta information via tele-
fon är tidskrävande och innebär mycket 
administration för flera yrkesgrupper. Att 
arbeta standardiserat och digitalt med 
skattnings skalor innebär vinster för både 
patienter och medarbetare, och bidrar till 
en mer likvärdig vård.

För medarbetarna är fördelarna med 
Blå Appen många. En process som 
tidigare kunde ta ett par veckor tar nu 
några minuter och patientens samtliga 
skattningar finns för analys och bearbet-
ning i verktyget.  

För patienten, vårdnadshavaren och 
andra i patientens närhet, är Blå Appen 
ett säkert, modernt och användarvänligt 
verktyg. Skattnings formulär kan skickas 
via sms eller e-post och fyllas i när och 
var det passar mottagaren bäst.

Ökad patientsäkerhet
Ur ett patientsäkerhetsperspektiv innebär 

Blå Appen flera fördelar. Resultaten är 
lätta att spara över tid och det är lättare 
att utöka en bedömning om annan 
problematik upptäcks. Resultaten blir 
automatiskt en kunskapsbank både om 
patienten och kring klinisk kompetens.

Samlad och tillgänglig information
I Blå Appen finns det inbyggd informa-
tik om samtliga skattningar. Informatio-
nen om skattningarna kan presenteras 
på olika sätt, allt ifrån ett beskrivande 
ord till detaljerad information om 
validitet, cut off-värden och nationella 
riktlinjer. Denna funktion bidrar till en 
mer effektiv tid för medarbetarna och är 
kompetens höjande.

Blå Appen är direkt kopplad till Regi-
on Skånes system för att hämta patient-
information, hantera användare och en-
heter samt stöder journaldokumentation. 
Skattningarna är samlade i flikar som 
styr när i vårdprocessen de ska användas. 
Samma skattningar och frågeformulär 
används över hela Region Skåne, anpas-
sat utifrån verksamheternas olika behov. 
Det planeras också för att Blå Appen ska 
finnas med i SDV, Patientportalen och 
det nya journalsystemet Millenium.

Information om patienten är till-
gänglig inom vårdenheten och kan delas 
inom vårdgivargränser, vilket bidrar till 
ett stärkt samarbete och högre patient-
säkerhet.

Utvecklat i Region Skånes egen regi
Blå Appen är det första digitala verktyget 
av detta slag som utvecklats i Region 
Skånes egen regi. Blå Appen kan anpas-
sas för varje enhets anvarsområde med 
rätt stöd till medarbetare och område.



Så här fungerar Blå Appen

• Medarbetaren skickar genom en knapptryckning en länk till 
patienten, vårdnadshavaren, läraren eller den person som ska 
fylla i skattningsformuläret. Mottagaren får länken till skattnings-
formuläret omedelbart eller vid utsatt datum och klockslag.

• Det är olika frågor i formulären beroende på vem som ska  
besvara frågorna, och beroende på anledningen till kontakten 
med vården.

• Medarbetaren får tillbaka ett rättat formulär. Det går inte att 
skicka tillbaka ofullständiga formulär.

• Resultatet presenteras med en standardiserad text och värde. 
Med en kopieringsfunktion förs resultaten till journalsystemet.

• Inga svar sparas på mottagarens telefon eller e-postkonto.
• Om svar från mottagaren uteblir går det enkelt att skicka en 

påminnelse.



Kontakt

Barn- och ungdomspsykiatri
Annika Nilsson

Verksamhetsutvecklare
annika.b.nilsson@skane.se

Vuxenpsykiatri
Karin Torell

Verksamhetsutvecklare
karin.torell@skane.se

IT Region Skåne
Jim Larsson

Systemansvarig
jim.larsson@skane.se

Information om hur Region Skåne hanterar personuppgifter finns på 
skane.se/Supportsidor/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter

https://www.skane.se/Supportsidor/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter

