
Det här är GPCC
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs uni-
versitet är tvärvetenskapligt forskningscentrum som 
arbetar med forskning, utbildning och implementering 
av personcentrerad vård.
 
Det här är HFS
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) 
har alla Sveriges regioner och landsting som medlem-
mar. HFS driver utveckling av en jämlik och hälsofräm-
jande hälso- och sjukvård med visionen om en god 
och jämlik hälsa.  

Det här är IUS innovation
Innovationsbolaget som arbetar med spelutveckling 
och tekniska lösningar. IUS arbetar inom Smart Hälsa, 
Roligt Lärande och Hållbart Resande.

PCV-spelet
PCV-spelet är ett digitalt verktyg där vårdpersonal får 
möjlighet att reflektera kring vad personcentrerad vård 
innebär samt pröva att arbeta personcentrerat.  

Spelet innehåller dialoger, informationstexter och 
quizfrågor som har tagits fram i ett nära samarbete 
med patienter, stundenter, yrkesverksamma, pedago-
ger och forskare.

Spelet finns att ladda ned på App Store och Google 
Play till telefoner och läsplattor. 

VI SOM HAR TAGIT
FRAM SPELET



Ett digitalt verktyg
I PCV-spelet skapar du en egen profil. Därefter för 
spelet dig på en reflekterande resa. 

Spelet innehåller dialoger, informationstexter och 
quizfrågor som har tagits fram i ett nära samarbete 
med patienter, stundenter, yrkesverksamma, pedago-
ger och forskare.

Reflekterande uppdrag
I uppdraget fikarummet får du möta uppfattningar  
kring personcentrerad vård. Men hjälp av spelet får du  
möjlighet att reflektera. När du genomför uppdraget 
hälsoplan uppmärksammas vikten av att skapa häl-
soplanen tillsammans med patienter.
 
Genom ett quiz får du testa kunskaper kring 
personcentrering i hälso- och sjukvården.

Från appen, till din vardag
I PCV-spelet navigerar du på en karta och väljer olika 
uppdrag. Uppdragen kan vara minispel eller reflekter-
ande övningar. 
 
Spelet är uppdelat i nivåer. När du gjort klart uppdra-
gen kommer du till en ny nivå och får nya uppdrag. I 
början kan du göra alla uppdrag direkt i spelet men du 
förflyttar dig så småningom från appen till din vardag. 

“ETT ROLIGT OCH 
NYTT SÄTT 
ATT  REFLEKTERA PÅ”


