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App för stöd vid ADHD-behandling vinner Guldpillret  
 

För elfte året i rad delar Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin och Apoteksmarknaden, 
idag ut Guldpillret. Årets vinnare är Region Gävleborg och företaget Medilevel AB som utvecklat ett digitalt 
uppföljningssystem via en mobilapp, för stöd vid behandling med ADHD-medicin. Prissumman har i år dubblats 
till 100 000 kronor. 

 
- Årets pristagare har på ett föredömligt sätt visat att moderna tekniklösningar har ett stort värde för att 

utveckla vården efter användarnas behov och situation. Det är också glädjande att belöna ett 
uppföljningssystem som initierats av vården och patienterna själva. Vi ser stora möjligheter att appen kan 
vidareutvecklas och användas även av vid andra diagnoser säger Robert Ström, vd för 
Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande. 

 

Region Gävleborg startade 2015 projekt ”Medicinuppföljning i hemmet” för patienter som skulle påbörja 
behandling mot ADHD. Idéen till appen kom från en ung användare som upplevde att det tidigare sättet att 
registrera och följa sin behandling var omodernt och omständligt. Medilevel AB har utvecklat ett system som 
uppfyller patienternas och vårdens behov och krav på både säkerhet och sekretess. HIPR, som appen heter, 
används sedan 2019 i hela Region Gävleborg. Som resultat har patienter och föräldrar blivit mer delaktiga i 
medicininsättningen, följsamheten till behandling har ökat och biverkningar av medicinen minskat. Eftersom 
appen kan ersätta rutinbesök har även vården avlastats.  
 
Juryns motivering lyder: "Årets pristagare har utvecklat ett smart digitalt uppföljningsstöd som skapar vinster 
för patienter, deras familjer, sjukvården och samhället. Följsamhet och uppföljning av läkemedelsbehandling av 
unga patienter med ADHD har förbättrats. Tekniken har en framtida potential i kraft av sin skalbarhet till andra 
diagnoser och patientgrupper." 
 
Syftet med Guldpillret är att uppmuntra anställda inom sjukvården, apotekssektorn och forskarvärlden att 
identifiera nya arbetssätt och metoder inom hälso- och sjukvården för att uppnå en säkrare 
läkemedelsanvändning och därmed en bättre hälsa hos patienterna.  

I juryn för Guldpillret ingår förutom Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen och Lisa Blom, chefredaktör 
Dagens Medicin, följande personer: 

• Lars L Gustafsson, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet 

• Mikael Hoffmann, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor samt chef för 
stiftelsen Nepi, nätverket för läkemedelsepidemiologi  

• Lotta Håkansson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet 

• Märit Johansson, ordförande i Apotekarsocieteten 

• Kristina Dunder, senior expert på Läkemedelsverket samt svensk ledamot i CHMP, den vetenskapliga 
kommittén för humanläkemedel hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA  

• Malin Parkler, VD Pfizer 

• Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet  

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 
Robert Ström, VD Läkemedelsförsäkringen, tel: 070 296 1620, e-post: robert.strom@lakemedelsforsakringen.se 
Måns Lööf, vårdutvecklare, Region Gävleborg, tel: 072-2072979, e-post: mans.loof@regiongavleborg.se 
Patrik Borneson, grundare Medilevel AB, tel: 070–8785999, e-post: patrik.borneson@medilevel.se 
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