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Slutrapport projektgenomförande 
- Adhd-hjälpen 

Projektet	är	genomfört	inom	ramen	för	Post-	och	telestyrelsens	(PTS)	
innovationstävling	Innovation	för	alla.			
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1 Projektsammanfattning 
Organisation/företag:  
 Psykologpartners W&W AB och Usify AB 
Projekttitel: 
Adhd-hjälpen 
Projektets start- och slutdatum: 
2018-01-01 – 2019-06-30 
Kort beskrivning av projektet och dess syfte (max 200 tecken): 
Adhd-hjälpen är ett digitalt behandlingsprogram, utvecklat i samråd med användare för att 
höja funktionsnivå hos vuxna med adhd. Adhd-hjälpen ska komplettera dagens vårdutbud för 
målgruppen.  
 
 
 
Kort beskrivning av projektets målgrupp och deras behov (max 200 tecken): 
Vuxna med adhd erbjuds få behandlingsmöjligheter. 30% blir inte hjälpta av mediciner, och 
även för de övriga finns relaterad ohälsa som kan lindras med digital psykologisk behandling.  
 
 
 
 
 

2 Målgrupp och behov 
Projektet	har	haft	vuxna	med	adhd-diagnos	som	primär	målgrupp.	Tabellen	nedan	
redovisar	de	målgrupper	som	identifierades	under	förstudien,	samt	förändringar	
under	projektets	gång.		

Målgrupp	 Motivering	hur	detta	är	en	
relevant	målgrupp	

Förändringar	sedan	förstudien	

Slutanvändare:	
Personer	med	
adhd	

Personer	med	adhd	beskriver	att	
de	ofta	inte	får	rätt	förståelse	
och	hjälp.	Det	finns	ett	kliniskt	
signifikant	lidande	som	
projektresultatet	kan	svara	mot,	
genom	att	målgruppen	ökar	sin	
livskvalitet,	minskar	sitt	
vårdbehov	och	höjer	sin	
funktionsnivå.		

Slutanvändarna	kvarstår	som	
primär	målgrupp.	Under	det	
inledande	arbetet	såg	vi	att	ett	
digitalt	behandlingsprogram	var	
det	bästa	sättet	att	nå	
målgruppen	genom	befintliga	
vårdstrukturer.	Den	primära	
målgruppens	behov	(fungerande	
hjälp	i	befintlig	vård)	har	
prioriterats	hårt,	framför	
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sekundära	målgrupper	och	en	
del	tekniska	finesser.		

Slutanvändare	
och	ev	kund:	
Arbetsgivare	

Arbetsgivare	och	chefer	
beskriver	att	de	ofta	saknar	
insikter	kring	vad	de	kan	göra	
för	att	underlätta	för	personer	
med	adhd	–	och	hur	de	kan	
använda	samarbetet	på	bästa	
sätt.		

Projektet	har	krävt	
prioriteringar	som	gjort	att	vi	
inte	adresserat	arbetsgivare	fullt	
ut		i	denna	första	version	av	
Adhd-hjälpen.	Dock	har	vi	skapat	
en	förenklad	resurs	för	
arbetsgivare	för	att	sprida	
kunskap	om	diagnosen	och	hur	
arbetsgivare	kan	underlätta	för	
anställda	med	adhd.		

Slutanvändare:	
Kollegor	

De	saknar	ofta	insikter	och	
kunskap	kring	vad	de	kan	göra	
för	att	underlätta	samarbetet	
med	personer	med	adhd	–	och	
detta	kan	skapa	irritation	och	
konflikter,	exempelvis	i	
arbetsgrupper.	

Begränsningar	i	
utvecklingsbudget	har	gjort	att	
vi	inte	prioriterat	att	bygga	
teknisk	lösning	för	detta.	Dock	
finns	möjlighet	och	potential	att	
vidareutveckla	plattformen	
längre	fram.		

Slutanvändare:	
Familjer	till	
personer	med	
adhd	

Eftersom	personer	med	adhd	
ofta	saknar	självinsikt	och	
förstår	vad	lösningen	på	deras	
problem	är	drabbas	även	
närstående.	Genom	att	hjälpa	
dem	hjälpa	personerna	med	
adhd	kan	vi	bygga	ett	förankrat	
och	välgrundat	stöd.	De	sociala	
strukturerna	runt	en	
diagnostiserad	person	betyder	
mycket	för	hälsa	och	
funktionsnivå.	

Begränsningar	i	
utvecklingsbudget	har	gjort	att	
vi	inte	prioriterat	att	bygga	
teknisk	lösning	för	detta.	Dock	
ser	vi	att	ökad	kunskap	och	
förändringar	hos	personen	med	
adhd	ofta	ger	effekter	även	för	
familjemedlemmar	som	finns	
runt	om.	Dessutom	finns	
möjlighet	och	potential	att	
vidareutveckla	den	tekniska	
lösningen	längre	fram.	

Kund:	
Öppenvårdspsy
kiatri	

Både	offentliga	och	privata	
vårdgivare	utreder,	behandlar	
och	bemöter	idag	personer	med	
adhd.	Inte	sällan	finns	
utmaningar	i	att	ta	
utredningsresultat	vidare	till	
praktisk	användning,	vägledning	
och	stöttning.	Det	finns	också	
utmaningar	kopplat	till	att	
erbjuda	adekvat	utbildning	och	
behandling.		

Vårdgivare	inom	psykiatri	
kvarstår	som	en	primär	
målgrupp.	Vi	har	under	
projektets	gång	haft	löpande	
dialog	och	gjort	anpassningar	
baserat	på	feedback	från	
målgruppen.		

Kund:	
Landsting	och	
regioner	

Primärvården	blir	den	naturliga	
instans	som	fångar	upp	
kringliggande	besvär	som	

Kvarstår	som	viktig	målgrupp.		
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målgruppen	adhd-personer	
upplever,	exempelvis	stress-	och	
ångestproblematik.	Då	det	kan	
finnas	utmaningar	kopplat	till	att	
genomföra	sedvanlig	behandling	
av	dessa	besvär	kan	
skräddarsydda	insatser	och	ett	
utökat	digitalt	stöd	vara	
relevant.	

Även	psykiatriska	kliniker	inom	
landsting	och	regioner	blir	på	
sikt	en	tydlig	målgrupp	för	
projektresultatet.		

Kund:	
Kommuner	

Efter	regeringens	uppdrag	om	
ett	strukturerat	
inslussningsarbete	för	personer	
som	har	vårdats	hos	
Kriminalvården	kommer	
kommuner	själva	att	behöva	
ansvara	för	delar	av	denna	
process.	Adhd-hjälpen	kan	på	
sikt	bli	en	resurs	i	ett	sådant	
inslussningsarbete.	
Regeringskansliet	skriver:	"För	
många	som	avtjänat	ett	
fängelsestraff	är	övergången	från	
anstalt	till	villkorlig	frigivning	en	
kritisk	tid	när	det	gäller	risken	
för	återfall	i	brottslighet.	För	
personer	med	adhd	som	avtjänat	
straff	är	det	ofta	extra	svårt	att	
klara	en	tillvaro	i	frihet	utan	
struktur	och	sysselsättning.	
Denna	grupp	kan	ha	särskilt	
svårt	att	själv	samordna	alla	
kontakter	med	myndigheter,	
vården	och	kommunen,	vilket	är	
centralt	för	att	till	exempel	få	tag	
på	bostad	och	jobb."	

Kommer	att	adresseras	när	
projektresultatet	mognat	och	vi	
tagit	det	till	marknaden	enligt	
vår	första	plan.		

	

Behov hos målgrupperna 

Under	förstudien	och	projektets	gång	har	det	blivit	tydligt	att	den	primära	
målgruppen	har	behov	av	struktur,	planering,	motivation,	tydlighet,	självinsikt,	
tydliga	mål	och	att	skapa	egna	belöningar	tätt	kopplade	till	viktiga	aktiviteter.		
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Målgruppen	vårdgivare	inom	psykiatrin	har	uttryckt	behov	av	kompletterande	
behandlingsinsatser	för	personer	med	adhd.	Dels	gäller	det	primära	besvär	utifrån	
diagnosen,	framför	allt	i	de	fall	patienterna	inte	svarar	bra	på	psykofarmaka,	men	
också	sekundära	besvär	så	som	stress,	ångest	och	sömnsvårigheter.		

Hinder 

Den	primära	målgruppen	möter	hinder	på	flera	plan:		

● Kunskapsmässigt;	om	tillståndet	och	hur	funktionsvariationen	påverkar	
kognitiva	funktioner	och	därmed	vardagliga	aktiviteter.		

● Motivationsmässigt;	där	forskningen	visar	på	så	kallade	branta	
förstärkningsgradienter,	vilket	innebär	behov	av	snabba	förstärkare	för	att	
motivera	och	skapa	lärandeloopar.	Här	finns	naturliga	hinder	i	form	av	att	
vardagliga	aktiviteter	både	i	utbildning	och	arbetsliv	sällan	bjuder	på	dessa	
snabba	feedbackloopar.		

● Relationsmässigt;	att	vara	påverkad	vad	gäller	impulskontroll,	att	ha	
sårbarheter	vad	gäller	stress	och	att	ha	bristande	färdigheter	för	långsiktig	
planering	påverkar	relationer	runt	personen.		

Vårdgivare	inom	öppenvårdspsykiatri	beskriver	hinder	som	handlar	om	att	skapa	en	
bredd	i	behandlingsutbudet,	att	nå	dem	som	inte	svarar	bra	på	medicinering	och	att	
minska	väntetider.		

Projektresultatets adressering av dessa 

Projektets	huvudleverabel;	det	internetbaserade	behandlingsprogrammet,	svarar	
mot	ovanstående	hinder	genom	att	erbjuda	kunskap	om	adhd,	förpackad	på	ett	
lättillgängligt	sätt.	Här	beskrivs	hjärnans	funktioner,	påverkan	av	adhd,	samt	
strategier	för	att	bemöta	de	svårigheter	som	uppstår.	Genom	att	ge	strategier	som	
bemöter	just	motivationskomponenter	kan	programmet	ge	verktyg	för	att	bygga	
snabbare	feedbackloopar	i	vardagen,	vilket	underlättar	beteendeförändring.		

Med	ökad	kunskap	om	tillståndet,	variation	i	funktion	och	strategier	för	påverkan,	
kan	relationssvårigheter	adresseras	tydligt.	Detta	påverkar	relationer	både	i	
arbetslivet	och	privat.		

Vårdgivares	behov	möts	genom	att	erbjuda	ett	strukturerat,	individanpassat	digitalt	
behandlingsprogram	som	också	ger	verksamheterna	en	formmässig	ram.	
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3 Redogörelse av projektresultatet 

3.1 Beskriv kortfattat projektets mål och leveranser 

I	förstudien	framkom	att	ett	digitalt	behandlingsprogram	blev	det	bästa	sättet	att	nå	
ut	till	målgruppen	med	en	lösning	som	svarar	mot	behoven,	och	samtidigt	uppbär	en	
affärsmässig	rimlighet.	Under	det	inledande	arbetet	och	dialogen	med	vårdgivare	
blev	det	tydligt	att	fokus	behöver	ligga	på	en	grundläggande	lösning,	som	utgår	från	
vårdgivarnas	strukturer	och	ersättningssystem.	Detta	ger	affärsmässig	hållbarhet	
och	säkerställer	möjligheter	till	vidareutveckling.		

Förstudiens	mål	ses	i	fet	stil	nedan,	med	kommentarer	om	utfallet	i	projektet.		

Utifrån	befintlig	forskning	om	behandling	av	adhd	välja	teoretiskt	ramverk,	
innehåll,	fokus	och	avgränsning	och	baserat	på	detta	bygga	ett	internetbaserat	
behandlingsprogram	för	vuxna	med	adhd.	Kärnan	i	programmet	kan	vara	
adhd-svårigheter	i	sig,	eller	andra	kliniska	tillstånd	men	med	fokus	på	adhd-
svårigheter	(exempelvis	stress	utifrån	ett	adhd-perspektiv).	Detta	kommer	att	
vägledas	av	användartestning	och	kartläggning.	Huvudsakligt	innehåll	
kommer	att	vara	psykoedukativt	material	och	färdigheter	för	att	bättre	
hantera	typiska	svårigheter.	

Vi	har	med	vägledning	av	löpande	användartestning	och	aktuellt	forskningsläge	
utvecklat	ett	digitalt	behandlingsprogram	för	vuxna	med	adhd,	ämnat	att	levereras	
med	behandlarstöd	inom	psykiatri	och	primärvård.	Arbetet	har	innefattat	
konceptutveckling,	samskapande	med	användare,	innehållsproduktion,	inmatning	i	
teknisk	plattform	samt	testning.		

Ett	digitalt	behandlingsprogram	går	att	likna	vid	en	vägledd	e-kurs,	där	stöd	från	en	
behandlare	ges	under	hela	processen.	Programmet	innehåller	kunskap,	övningar	och	
ofta	registrering	av	symtom	för	att	följa	utvecklingen.		

Nedan	syns	en	skärmdump	från	projektets	lanseringswebbplats:		
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Paketera	detta	behandlingsprogram	och	eventuella	digitala	tilläggstjänster	i	
Psykologpartners	befintliga	tekniska	plattform,	för	leverans	mot	kund.	Detta	
innebär	tekniska	modifieringar	för	att	bättre	kunna	stödja	projektets	
målgrupper.		

En	viktig	delprocess	har	varit	konceptutveckling	internt,	och	teknikutveckling	
tillsammans	med	underleverantör.		Vi	har	utvecklat	den	tekniska	plattformen	för	att	
leverera	ovanstående	behandlingsprogram.	Detta	har	inkluderat	konceptarbete,	
design,	utveckling	och	testning.		

Tester	av	användbarhet	och	tillgänglighet	visar	att	lösningen	fungerar	bra	vid	olika	typer	av	
funktionsvariationer.	Applikationen	har	testats	och	granskats	med	skärmläsare	samt	
verktyget	Funkify.	Text	och	kontrast	följer	WCAG	2.1	AA.	Variationen	i	modalitet	
(film/bild/text/animation)	uppskattas	generellt.	Användarna	i	målgruppen	uppskattar	i	
synnerhet	innehållets	tilltal	och	att	det	är	en	hög	grad	av	igenkänning	,	även	om	
användartesterna	visar	på	delade	uppfattningar	om	svårighetsgrad	i	innehållet.		
	
Nedan	syns	en	skärmdump	från	behandlingsprogrammets	översiktssida:		
	

	
	



Slutrapport	för	projektgenomförande	i	PTS	innovationstävling		 	

11	
	

Utifrån	utforskande	etapper	besluta	om	och	designa	digitala	stödtjänster	som	
integreras	mot	befintlig	teknikplattform.	Dessa	kan	erbjudas	mot	projektets	
sekundära	slutanvändare;	arbetsgivare	och	närstående/anhöriga.	

Under	utvecklingens	gång	blev	det	tydligt	att	vi	inte	hade	budgetmässiga	möjligheter	
att	nå	denna	vision	fullt	ut.	Vi	har	skapat	resursmaterial	mot	de	sekundära	
målgrupperna,	som	dock	levereras	på	ett	tekniskt	enklare	sätt	än	vad	vi	hoppades	
åstadkomma	i	förstudien.	Vi	har	bedömt	att	denna	prioritering	var	rimlig	utifrån	att	
projektets	primära	målgrupp	är	personer	med	adhd.		

3.2 Viktiga insikter 

Insikter om målgruppen 

Autonomi	är	central	för	målgruppen:	I	intervjuer	och	workshops	har	det	blivit	tydligt	
att	upplevelsen	av	autonomi	är	viktig	och	motiverande.	En	utmaning	i	designen	av	
konceptet	och	programmet	har	därför	varit	hur	vi	bygger	in	autonomi	och	samtidigt	
stöttar	vårdgivarna	med	en	strukturerad	behandling.		

Teoretiska	avvägningar	i	synen	på	diagnosen:	bota	eller	ge	glasögon?	Adhd	kan	
konceptualiseras	på	flera	sätt.	Förespråkare	för	till	exempel	arbetsminnesträning	
lyfter	upp	vinsterna	som	denna	träning	kan	ge	på	exekutiva	förmågor	hos	
målgruppen.	Å	andra	sidan	menar	många	forskare	att	denna	effekt	är	liten	i	relation	
till	de	initiala	svårigheterna,	och	att	det	inte	går	att	"bota"	de	svårigheter	som	
diagnosen	för	med	sig.	Detta	synsätt	präglas	mer	av	att	man	vill	ge	hjälpmedel	och	
stöttande	strategier,	samt	utforma	omgivningsfaktorer	så	att	livet	underlättas.	Inom	
projektet	har	vi	valt	att	utgå	från	den	senare	beskrivningen,	och	likna	Adhd-hjälpen	
vid	ett	par	glasögon	för	en	synnedsatt	person.	De	strategier	och	verktyg	som	
programmet	vill	ge	är	byggda	för	att	överbrygga	de	svårigheter	som	diagnosen	ger.		

Igenkänning	är	viktigt:	i	workshops	med	användarna	framkom	vikten	av	att	kunna	
känna	igen	sig	i	problembeskrivningar	och	svårigheter.	Tonläget	i	Adhd-hjälpen	har	
uppfattats	positivt	av	målgruppen;	att	programmet	tar	svårigheterna	på	allvar	utan	
att	överdriva	eller	enbart	tala	om	en	funktionsnedsättning.		

Kort,	koncist	och	individanpassat:	Användarinsikter	visade	på	vikten	av	att	hålla	
materialet	kortfattat	och	fokuserat.	Det	blev	viktigt	att	formulera	sig	kärnfullt	men	
inte	dumförklarande.	Vi	har	därför	valt	att	minimera	textavsnitt,	och	presentera	
materialet	via	en	blandning	av	text,	ljud,	film	och	animation.		

Insikter om vårdgivarna 

Konceptet	måste	fungera	i	verksamheters	vardag	och	ersättningsmodeller:	För	att	nå	
slutanvändaren	måste	lösningen	bäras	av	en	affärsmässig	rimlighet,	för	alla	parter.	
Dialogen	med	vårdgivare	har	visat	att	insikter	om	ekonomiska	ramfaktorer	är	viktiga	
för	att	designa	en	användbar	tjänst.		
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Dialog	med	framtida	kunder	är	ovärderligt:	Workshops	med	vårdgivare	har	gett	
värdefulla	insikter	om	verksamheternas	behov,	vilka	utmaningar	man	står	inför,	och	
hur	man	önskar	implementera	en	lösning.	

I	dagsläget	får	för	få	personer	med	adhd-diagnos	hjälp	med	psykologisk	behandling	
av	adhd-specifika	symtom.	Detta	kan	ses	både	som	en	möjlighet	för	förnyelse,	men	
samtidigt	som	en	risk;	att	tradition	och	vana	inte	bäddar	för	att	arbeta	med	detta	
fokus.		

Insikter om komplext samarbete 

Bygg	strukturer	som	hanterar	komplext	samarbete	mellan	flera	organisationer:	
Adhd-hjälpens	utveckling	har	varit	beroende	av	många	konsulters	samordnade	
insatser.	Därför	har	följande	strukturer	blivit	viktiga:	

● Mötesstrukturer	
● Delning	av	information	
● Digitala	ytor	
● Dokumentation	

Ta	höjd	för	användarinvolvering	under	hela	resan:	en	sann,	iterativ	process	med	
input	från	användare,	har	per	definition	inget	på	förhand	definierat	slutmål.	
Användarinsikter	vägleder	designbesluten	längs	vägen,	och	här	är	en	lärdom	att	
budget	och	tid	behöver	planeras	för	att	detta	ska	kunna	prioriteras	i	varje	del	av	
projektet.		

Våga	prioritera	tidigt,	vad	gäller	koncept	och	följande	krav	på	teknikutveckling:	En	
svårighet	i	projektet	har	varit	alla	de	möjligheter	vi	stått	inför,	när	det	kommer	till	
koncept	och	teknik.	Projektet	hade	förmodligen	vunnit	på	en	hårdare	prioritering	
tidigare	i	processen,	för	att	säkra	mer	resurser	till	ännu	mer	teknikutveckling.		

Håll	fokus	på	MVP	(Minimum	viable	product):	I	innovationstunga	
konceptutvecklingar	med	engagerade	konsulter	är	det	lätt	att	visionera	och	vilja	
åstadkomma	allt.	En	vägledande	princip	i	projektet	har	därför	behövt	vara	att	skapa	
en	MVP	som	senare	kan	vidareutvecklas.		

Involvera	utvecklare	tidigt	i	processen:	För	att	lägga	en	bra	grund	för	förståelsen	av	
tekniska	förutsättningar	och	möjligheter	till	utveckling,	behöver	utvecklare	vara	
delaktiga	i	processen	tidigt.	Detta	har	väglett	vårt	arbete	med	Adhd-hjälpen.	

Användarcentrerad	design	är	svår	att	på	förhand	definiera	i	etapper	och	
aktiviteter/budget:	Projektets	format	krävde	en	tydlig	uppdelning	i	etapper	och	
aktiviteter.	Det	har	varit	utmanande	att	låta	den	formen	möta	behovet	av	iterativt	
arbetssätt	och	användarcentrerad	utveckling.	Vår	lärdom	från	projektet	är	att	våga	
lita	på	processen,	även	i	de	perioder	då	målet	inte	syns	klart.	
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Lärdomar från genomförandet 

Utöver	de	insikter	som	finns	under	3.2	finns	anteckningar	från	vår	interna	
utvärdering	i	Bilaga	2;	"Lessons	learned".		

4 Redogörelse av projektets genomförande 

4.1 Genomförandeplan/tidplan 

Projektet	har	följt	tidsplanen	genom	de	fyra	etapperna.	Trots	utmaningar	i	form	av	
byte	av	en	av	projektledarna,	innehållsansvarig	och	flera	konsulter,	har	projektet	
följt	tid	och	budget.	

Etapp 1: 2018-01-01 – 2018-03-31 

Första	etappen	fokuserade	på	uppstart,	samarbetsformer	och	roller,	utforskande	av	
målgrupper	genom	intervjuer	och	workshops,	behovsanalys	och	inledande	
forskningsöversikt.		

Etapp 2: 2018-04-01 – 2018-09-30 

Forskningsöversikten	fortsatte	under	etapp	2,	parallellt	med	fördjupande	
målgruppsresearch.	Här	började	vi	också	skapa	ett	arbetsramverk	för	
projektresultatet,	en	så	kallad	pedagogisk	översikt.	Inledande	intervjuer	med	kliniker	
och	verksamheter.		

Etapp 3: 2018-10-01 – 2019-02-28 

Fortsatt	arbete	med	innehållet	i	behandlingsprogrammet,	planering	och	produktion	
av	media.	Parallellt	med	detta	inledande	teknikutveckling	och	prototypande	av	
lösning.	Löpande	testning	och	förankring	hos	målgrupper.	

Etapp 4: 2019-03-01 – 2019-06-30 

Fortsatt	teknikutveckling	med	finaliserad	lösning,	buggrättningar,	användartestning.	
Finaliserad	innehållsproduktion	med	utbildande	filmer,	animationer,	texter	och	
verktyg.	Användartestning	av	både	innehåll	och	teknisk	lösning.	Marknadsföring,	
deltagande	på	Vitalis	2019	med	presentation	av	konceptet.		 	
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4.2 Projektets budget 
Poster	 Budget	 Utfall	 Andel	av	totala	kostnader	(%)	

PTS	
finansiering	

Egenfinansieri
ng	

PTS	
finansiering	

Egenfinansiering	

Uppstart   250 000 kr  173 000 kr 250 000 kr 173 000 kr 13,1 % 

Utforska och 
analysera 

400 000 kr 336000 kr 400 000 kr 336 000 kr 21,1 % 

Prototypa och 
testa 

650 000 kr 424 000 kr 650 000 kr 424 000 kr 34,2 % 

Skapa 600 000 kr 437 000 kr 600 000 kr 437 000 kr 31,6 % 

Summa 1 900 000 kr 1 370 000 kr 1 900 000 kr 1 370 000 kr 100 % 

	

Kostnader	för	underleverantörer.	

Underleverantör	Prototyp	

Poster	 Budget	 Utfall	

Utveckling	 546	250	 593	750	

Summa	 546	250	 593	750	

	
Enligt	skriftlig	överenskommelse	har	vi	omfördelat	50	h	underleverantörsarbete,	
från	Eget	förlag	till	Prototyp.	Detta	berodde	på	att	vi	uppnått	leverablerna	med	Eget	
förlag,	samtidigt	som	det	fanns	behov	av	ytterligare	teknikutveckling	pga	tekniska	
komplikationer.	

	

Underleverantör	Eget	förlag	

Poster	 Budget	 Utfall	

Marknadsföring	och	
förankring	hos	
målgrupper	

95	000	 47	500	

Summa	 95	000	 47	500	

	
Enligt	skriftlig	överenskommelse	har	vi	omfördelat	50	h	underleverantörsarbete,	
från	Eget	förlag	till	Prototyp.	Detta	berodde	på	att	vi	uppnått	leverablerna	med	Eget	
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förlag,	samtidigt	som	det	fanns	behov	av	ytterligare	teknikutveckling	pga	tekniska	
komplikationer.		

Underleverantör	Usify	

Poster	 Budget	 Utfall	

Animation	 285	000	 285	000	

Summa	 285	000	 285	000	

	
Animationer	skulle	levereras	av	extern	underleverantör.	Under	projektets	gång	
rekryterade	Usify	kompetens	inom	detta,	vilket	gjorde	att	resurser	kunde	sparas	då	
de	redan	var	insatta	i	projektet	och	därmed	kunde	leverera	mer	animerat	material	
till	samma	totalkostnad.	

4.3 Projektets arbetssätt 

Projektet	har	letts	av	Psykologpartners	och	Usify	tillsammans,	som	partners	i	
innovationstävlingen.	Hos	respektive	part	har	arbetet	letts	av	en	projektledare	och	
utförande	konsulter.		

Samarbetsstrukturerna	har	innefattat	bland	annat:		

● Stående	samarbetsmöten	+	vid	behov.		
● Ämnesspecifika	möten	
● Workshop	med	Eget	förlag	
● Kommunikationskanaler:	mail,	telefon,	Slack,	videomöten,	dokument	i	Google	

Drive,	fysiska	möten.	

För	respektive	etapp	har	underleverantörer	knutits	till	projektet,	vilka	har	levererat	
avgränsade	delar	såsom	teknikutveckling	och	produktion	av	animerad	media.		

Projektets	riktning	och	designbeslut	har	löpande	förankrats	hos	målgruppen	via	
workshops,	användartester	och	intervjuer.		

5 Vad händer nu? 
Adhd-hjälpen	är	nu	ett	färdigt	behandlingsprogram	som	är	redo	att	börja	skapa	
värde	för	patienter,	behandlare	och	verksamheter	runt	om	i	landet.	Programmet	är	
utvecklat	i	nära	samarbete	med	både	verksamheter	och	användare,	men	vi	vill	också	
säkerställa	kvaliteten	ytterligare	genom	att	till	hösten	genomföra	en	klinikbaserad	
pilotstudie.	Vi	har	valt	att	göra	detta	i	samarbete	med	en	vårdgivare	inom	
specialistpsykiatrin,	och	planerar	även	för	fortsatt	utvärdering	av	
behandlingsprogrammets	effekt	genom	att	bjuda	in	till	framtida	
forskningssamarbeten.	Vår	erfarenhet	sedan	tidigare	är	att	detta	underlättar	
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spridning	i	reguljär	vård	samtidigt	som	det	leder	till	värdefulla	insikter	kring	hur	
våra	program	kan	förbättras	för	att	maximera	nyttan	för	slutanvändaren.		

Projektledare	David	Brohede	samt	Tina	Brageborn	presenterade	resultaten	av	
samarbetet	på		Vitalis	i	Göteborg	i	maj	2019	och	vi	har	via	detta	kommit	i	kontakt	
med	ytterligare	intressenter.		

Projektets	fokus	och	resultat	har	också	kommunicerats	externt	i	kontakt	med	
intresseorganisationer,	bland	annat	under	en	ämneskonferens	tillsammans	med	
Attention	under	maj	2019.		

Adhd-hjälpen	kommer	att	lanseras	som	det	senaste	tillskottet	i	vår	produktportfölj,	
där	Ångesthjälpen,	Depressionshjälpen,	Oroshjälpen,	Sovhjälpen,	Stresshjälpen	och	
Ångesthjälpen	Ung	finns	sedan	tidigare.	Vi	lanserar	den	tekniska	plattformen	samt	
kommunicerar	ut	detta	till	befintliga	kunder.	Vi	kommer	även	att	gå	ut	med	
pressmeddelande	till	branschtidningar.	Vi	har	redan	spridit	information	till	möjliga	
samarbetspartners	och	kunder,	samt	har	blivit	kontaktade	av	intressenter	runt	om	i	
landet.	Allt	eftersom	vi	gör	fler	praktiska	erfarenheter	kommer	vi	att	gå	ut	till	fler	och	
fler	aktörer	på	marknaden.	

Störst	spridning	får	våra	befintliga	behandlingsprogram	i	den	nationella	plattformen	
Stöd	och	behandling.	I	skrivande	stund	påbörjar	över	500	patienter	något	av	våra	
behandlingsprogram	varje	månad.	Detta	innebär	att	vi	även	har	ett	stort	nätverk	av	
utbildade	och	kompetenta	behandlare	som	är	vana	vid	att	administrera	
internetbaserad	behandling.	Vår	plan	är	att	publicera	Adhd-hjälpen	i	den	nationella	
plattformen.	I	och	med	våra	befintliga	samarbeten	med	en	majoritet	av	Sveriges	
regioner	kommer	behandlingsprogrammet	därmed	finnas	tillgängligt	inom	det	
reguljära	vårdflödet,	både	inom	specialistpsykiatrin	och	primärvården.		

Vi	har	även	befintliga	samarbeten	med	företagshälsor	runt	om	i	Sverige	som	vi	gärna	
fördjupar	samarbetet	med	för	att	särskilt	nå	målgruppen	arbetsgivare	och	bidra	till	
ett	hållbart	arbetsliv	för	personer	med	adhd.	I	en	förlängning	vill	vi	även	nå	nya	
kund-	och	målgrupper	via	exempelvis	riktade	säljprocesser	gentemot	
Kriminalvården.		 	
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Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder  

Målgrupp	
Identifierat	
behov	

Identifierat	
hinder	

Identifierad	
åtgärd	

Status	

Personer	med	
adhd	

Få	hjälp	med	
struktur	i	sin	
vardag	

Begränsad	
tillgång	till	
adekvata	
behandlingsinsat
ser	i	vården.	De	
insatser	som	
erbjuds	kan	pga	
svårigheter	att	
exempelvis	passa	
tider	vara	svåra	
att	tillgodogöra	
sig.		

Ökad	
tillgänglighet	
genom	att	
Adhd-hjälpen	
erbjuds	från	
primärvård/ps
ykiatri.	

Adhd-hjälpen	
ges	på	distans	
och	kan	
skräddarsys	till	
patientens	
specifika	
behov.		

Planerad	
klinikbaserad	
pilotstudie	i	
psykiatrin.	

Planering	för	
marknadsföring	
framåt	finns.		

Personer	med	
adhd	

Minska	stress	i	
vardagliga	
situationer	

Låg	tillgänglighet	
till	vård	ger	ökad	
stress.	

Att	ta	sig	till	en	
vårdinrättning	på	
en	specifik	tid	
kan	i	sig	vara	ett	
stressmoment.		

Adhd-hjälpen	
utförs	på	
distans	när	
patienten	själv	
vill.		

Adhd-hjälpen	
innehåller	en	
modul	om	
stress.	

Behandlingsprogr
ammet	inklusive	
verktygen	är	
klara.	Pilotstudie	
och	klinisk	
användning	
kommer	att	peka	
på	fortsatta	
utvecklingsbehov.		

Personer	med	
adhd	

Öka	funktionsnivå	i	
arbetslivet	

Det	finns	behov	
av	kunskap	om		
konkreta	verktyg	
för	både	
arbetsgivare	och	
arbetstagare.		

Adhd-hjälpen	
innehåller	24	
konkreta	
verktyg	för	
personer	med	
adhd.		

För	
arbetsgivare	se	
nedan.		

Behandlingsprogr
ammet	inklusive	
verktygen	är	
klara.	
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Arbetsgivare	 Öka	förståelsen	av	
hur	
arbetsvardagen	för	
personer	med	
adhd	kan	
underlättas	

Begränsad	tid	
och	små	resurser	

Skapa	ett	
koncist	
resursmaterial	
för	
arbetsgivare	
som	tydliggör	
grunder	om	
adhd	samt	hur	
man	kan	
underlätta.	

Materialet	är	klart	
i	sin	första	
version.	Det	ska	
testas	och	
vidareutvecklas.		
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Bilaga 2: Lessons Learned 

Lärdomar från projektet 

Här	sammanfattar	vi	de	viktigaste	lärdomarna	som	projektet	har	genererat.		

Struktur och arbetssätt 

Bygg	strukturer	som	hanterar	komplext	samarbete	mellan	organisationer:	Det	är	en	
utmaning	att	projektleda	och	följa	upp	ett	långt	projekt	där	många	konsulter	hinner	
starta	upp	och	avsluta/byta	arbetsplats,	och	samtidigt	behålla	projektets	fokus.	
Lärdomen	är	att	strukturerna	måste	vara	tillräckliga	från	början,	för	att	bära	centrala	
koncept	till	alla	berörda.	Projektet	har	gett	viktiga	lärdomar	i	att	hitta	fungerande	
strukturer	för	tvärprofessionell	samverkan,	iterativ	utveckling	mellan	designer,	
psykolog	och	programmerare.	Vi	har	lärt	oss	mer	om	hur	vi	tar	tillvara	de	olika	
parternas	styrkor,	samtidigt	som	det	varit	utmanande	att	kommunicera	och	
rollfördela.	

Utveckla	metoder	och	processer	för	att	testa	innehåll,	tidigt	i	processen:	Detta	har	
varit	särskilt	utmanande,	eftersom	en	trovärdig	testning	kan	kräva	att	materialet	
används	under	en	längre	tid.		

Ekonomistyrning 

Balansera	projektledning	och	budget	så	att	alla	delar	i	processen	får	tillräckliga	
resurser:	Risken	med	ett	långt	projekt	är	att	de	initiala	faserna	kräver	en	för	stor	del	
av	budgeten.	Här	har	det	blivit	tydligt	att	vi	hade	kunnat	omfördela	tyngdpunkten	en	
aning.	Ett	användarcentrerat	arbetssätt	kräver	flexibel	budgetering/planering,	vilket	
kan	bli	en	utmaning	då	projektramarna	kan	kräva	tydlighet	redan	från	start.	

Andra parter 

Involvera	teknikutvecklingsteamet	tidigt	i	processen:	ett	bra	sätt	att	göra	det	är	att	
tidigt	arbeta	med	lofi-prototyper	som	kommunicerar	konceptet,	även	över	
disciplinära	gränser.		

Involvera	gärna	studenter	som	skriver	uppsatser	kopplat	till	projektet:	Detta	kan	ge	
nya	infallsvinklar,	teoretiska	perspektiv	och	lärdomar.		

Flöde och process 

Etapprapportering:	Gör	tydligare	etappavslut/etappuppstart	med	hela	teamet,	från	
båda	parterna	i	projektet.		
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Marknadsföring 

Det	är	utmanande	att	involvera	marknadsföringsprocesser	redan	under	idé-	och	
produktionsfas.	En	viktig	lärdom	är	att	processer	behöver	utvecklas	för	att	hantera	
behovet	av	marknadsföring	när	material	eller	koncept	inte	är	klart.		

Sammanfattning 

Sammantaget	har	projektet	gett	båda	parter	viktiga	lärdomar	för	kommande	projekt,	
och	för	vidareutveckling	av	ADHD-hjälpen.		


