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Introduktion – viktigt att känna till  

Syftet med detta övningshäfte är att genom ett antal steg-för-steg-övningar, 

ge dig en praktisk introduktion till några av de grundläggande funktionerna 

i flödet för vårdgivarinitierade digitala vårdmöten i Vård och hälsa. 

Övningarna i detta häfte genomförs i en utbildningsmiljö. Du behöver inte 

vara orolig för att klicka fel.  

Enklast är att göra övningsuppgifterna i små grupper om två 

personer, där en person har rollen som vårdpersonal 1 och en har rollen som 

både patient och vårdpersonal 2. Om tid finns, växla gärna roller och gör 

övningarna en gång till. Var uppmärksam på vilka övningar som gäller för 

respektive roll när du går igenom häftet. Du hittar denna information överst 

vid rubriken för respektive övning.  

Tänk på att alltid avsluta alla pågående besök/ärenden med 

testpatienten innan du avslutar ditt övningspass. Detta för att göra det 

enklare för de kollegor som ska öva i utbildningsmiljön efter dig. 

Patienterna i utbildningsmiljön tilldelas slumpmässiga namn. När du 

som vårdpersonal ska ta emot patienten i vårdpersonalvyn behöver du därför 

kontrollera personnumret, så att du tar emot rätt person. Tar du emot din 

kollegas testpatient kan det lätt bli förvirrande under övningarna. 
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Avsnitt 1 – Logga in och lägga till en 

patient  

Övning 1 – Logga in i vårdpersonalvyn (vårdpersonal 1 
och 2) 
1. Öppna webbläsaren Google Chrome eller Microsoft Edge Chromium 

och skriv in webbadressen https://clinic.demo.platform24.se för att 

komma till vårdpersonalvyn i utbildningsmiljön. 

2. Klicka på Logga in med ditt SITHS-kort. 

3. Välj certifikatet som har SITHS e-id Person HSA-id som utfärdare och 

klicka på OK. 

4. Ange säkerhetskoden (PIN) för ditt SITHS-kort och klicka på OK. 

5. Om du arbetar på flera vårdenheter i Vård och hälsa, välj i rullistan på 

vilken vårdenhet (och med vilken roll) du vill logga in och tryck därefter på 

Bekräfta.  

Obs! Om du endast arbetar på en vårdenhet i Vård och hälsa visas inte 

detta val och du loggas in direkt på din enhet. 

6. Allra första gången du loggar in visas ett fönster där du behöver välja din 

Skifttyp. Detta val sparas i vårdpersonalvyn och vid nästkommande 

inloggningar visas inte detta fönster igen. 

a. Välj skifttyp Primärjour i rullistan om du huvudsakligen ska arbeta 

med digitala drop-in-besök, men även med överlämnade besök samt 

bokade digitala besök. 

Välj skifttyp Mottagning om du endast ska arbeta med bokade 

digitala besök. 

b. Låt Lastbalanserare vara inaktiverad (växlingsknappen ska stå till 

vänster och ha en grå bakgrund). 

c. Tryck på Bekräfta. 

7. Du är nu inloggad i vårdpersonalvyn och kan börja arbeta. 
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Vård och hälsa – övningshäfte Sida 7 

Övning 2 – Söka fram och lägga till en patient 
(vårdpersonal 1) 
För att du ska kunna hantera och kommunicera med en patient via 

vårdpersonalvyn måste patienten vara tillagd i Vård och hälsa. Patienter som 

själva loggar in i och använder sig av Vård och hälsa blir automatiskt tillagda, 

men det är också möjligt att i vårdpersonalvyn manuellt lägga till nya 

patienter. 

Obs! Om du manuellt lägger till en patient för att exempelvis kunna boka in 

hen på ett digitalt besök eller för att skicka ett asynkront meddelande, bör du 

först stämma av med personen i fråga att hen har tillgång till och kan logga in 

i Vård och hälsa. 

1. Klicka på Sök patient i huvudmenyn till vänster. 

2. Skriv in testpatientens fullständiga personnummer och tryck Enter 

eller klicka på Förstoringsglaset. 

Obs! Testpersonnummer hämtas från Skatteverkets webbplats: Test-

personnummer | Skatteverket 

3. I det fall patienten inte sedan tidigare är tillagd i Vård och hälsa 

informeras du om detta. Klicka på Skapa patient ÅÅÅÅMMDD-XXXX. 

4. Registrera patientens personuppgifter. Uppgifter markerade med en röd 

stjärna (*) är obligatoriska. Ge testpatienten ett valfritt namn och använd 

ditt mobilnummer och din e-postadress som kontaktuppgifter. 

5. Klicka på Skapa. 

6. Klicka på Stäng. Vid behov kan du också klicka på Gå till patienten för 

att komma in i patientvyn och för att exempelvis direkt kunna boka in 

patienten på ett digitalt besök eller skicka ett asynkront meddelande. 

 

  

https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Test%C2%AD%C2%ADpersonnummer
https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Test%C2%AD%C2%ADpersonnummer
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Övning 3 – Logga in i Vård och hälsa (patient) 
1. Öppna webbläsaren i din mobiltelefon (Safari för iPhone eller Chrome för 

Android) eller på din dator (Google Chrome eller Microsoft Edge 

Chromium) och skriv in webbadressen till Vård och hälsa i 

utbildningsmiljön: https://vgregion-

utbildning.app.demo.platform24.se 

2. Klicka på Logga in med 1177. 

3. Skriv in testpatientens personnummer (19ÅÅMMDDNNNN) och klicka på 

Test Logga in. 

Obs! Testpersonnummer hämtas från Skatteverkets webbplats: Test-

personnummer | Skatteverket 

4. Bekräfta (och uppdatera vid behov) dina kontaktuppgifter, om du 

uppmanas att göra detta. Klicka på Spara kontaktuppgifter. 

Du är nu inloggad och du kommer till hemvyn i Vård och hälsa i 

utbildningsmiljön. 

 

  

https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Test%C2%AD%C2%ADpersonnummer
https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Test%C2%AD%C2%ADpersonnummer
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Avsnitt 2 – Boka in ett vårdgivarinitierat 

digitalt besök  

Introduktion – Boka in ett vårdgivarinitierat digitalt 
besök  
Övningarna i detta block handlar om hur du som vårdpersonal kan initiera ett 

digitalt besök med en patient. Det finns tre sätt på vilket detta kan göras. Två 

sätt innefattar att du som vårdpersonal väljer det datum/tid som besöket ska 

äga rum på och ett sätt innefattar att du möjliggör för patienten att själv välja 

datum/tid för besöket. 

Välj en av nedanstående övningar för att komma vidare.  

Gå till övning 1a om du vill öva på att boka in ett digitalt besök av typen 

Schemalagd, där du som vårdpersonal väljer datum/tid för det digitala 

besöket från en lista med på förhand upplagda, bokningsbara tider. 

Gå till övning 2a om du vill öva på att boka in ett digitalt besök av typen 

Schemalagt fri, där du som vårdpersonal fritt väljer datum/tid för det digitala 

besöket. 

Gå till övning 3a om du vill öva på att skicka en bokningsbiljett till din 

testpatient. Biljetten, som gäller för ett digitalt besök hos en viss 

roll/vårdpersonal på en viss vårdenhet, kan användas av patienten för att 

själv välja datum/tid för det digitala besöket från en lista med på förhand 

upplagda, bokningsbara tider. 

Obs! För att övning 1a och 3a ska fungera behöver bokningsbara tider vara 

upplagda i schemat i vårdpersonalvyn. Övning 4 beskriver hur 

bokningsbara tider läggs upp i schemat i vårdpersonalvyn. 

Gå till avsnitt 4 om du vill öva på att boka in ett digitalt besök av typen 

videobesök, där du som vårdpersonal väljer datum/tid för det digitala besöket 

med möjlighet att bjuda in fler personer till besöket än enbart patienten, 

redan vid bokningstillfället.  
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Övning 1a – Boka in ett digitalt besök av typen 
Schemalagd (vårdpersonal 1) 
1. Klicka på Sök patient i huvudmenyn. 

2. Skriv in fullständigt personnummer på den testpatient som du vill boka in 

på ett digitalt besök och tryck på Förstoringsglaset (eller på Enter). 

Obs! Testpersonnummer hämtas från Skatteverkets webbplats: Test-

personnummer | Skatteverket 

3. Dra muspekaren över patientens namn och klicka på texten Nytt som då 

blir synlig. 

4. Klicka på Schemalagd för att boka in ett besök på en schemalagd, 

bokningsbar tid. 

5. Ange lämplig Sökorsak (exempelvis Uppföljningsbesök) genom att skriva 

i rutan och välja ett av de fördefinierade förslag som visas. Sökorsaken 

fungerar som en rubrik på besöket och blir sedan synlig för patienten i 

Vård och hälsa. 

6. Om så önskas, välj ett eller flera valfria Formulär som patienten får 

besvara i Vård och hälsa inför besöket. 

7. Under Anamnes, skriv en valfri anteckning, till exempel kring vad besöket 

avser eller hänvisa till ett tidigare digitalt besök. Denna information 

kommer sedan vara synlig för vårdpersonalen i besöksvyn i 

vårdpersonalvyn när besöket tas emot. Den är inte synlig för patienten. 

8. Klicka på Nästa. 

 

https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Test%C2%AD%C2%ADpersonnummer
https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Test%C2%AD%C2%ADpersonnummer
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9. I denna övning ska du boka in ett digitalt besök till din testvårdpersonal. 

Visa lediga, bokningsbara tider genom att filtrera på Datum (använd det 

förvalda datumintervallet i denna övning), Vårdenhet (den enhet där din 

testvårdpersonal just nu är inloggad), Roll (din testvårdpersonals roll) och 

Vårdpersonal (välj din testvårdpersonal för att se hens tillgängliga tider). 

Obs! Om rutan för val av vårdenhet är utgråad betyder det att det digitala 

besöket kommer att bokas in på den vårdenhet där du just nu är inloggad 

i vårdpersonalvyn och att du inte har möjlighet att ändra till någon annan 

enhet. 

10. Klicka på den lediga, bokningsbara tid som du vill boka in besöket på. Välj 

en tid 25–30 minuter framåt i tiden. 

Obs! För att denna övning ska fungera behöver bokningsbara tider vara 

upplagda i schemat i vårdpersonalvyn. I slutet av detta avsnitt finns också 

en övning, övning 4, som beskriver hur bokningsbara tider läggs upp i 

schemat i vårdpersonalvyn. 

11. Klicka på Nästa. 

12. Kontrollera besöksdetaljerna och bekräfta besöksbokningen genom att 

klicka på Slutför. 

13. Klicka på Stäng. 

Testpatienten får nu ett sms som bokningsbekräftelse med information om 

hur hen kan ansluta till det digitala besöket. 

Gå vidare till övning 1b, där patienten går in i det bokade, digitala besöket. 
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Övning 1b – Gå in i det bokade digitala besöket av 
typen Schemalagd (patient) 
1. I Vård och hälsas hemvy visas nu ditt kommande digitala besök. 

Klicka på Se detaljer. 

2. Klicka på Anslut till ditt besök för att komma in i det bokade besöket. 

3. Klicka på Acceptera och fortsätt för att bekräfta betalningsinformationen. 

4. Bekräfta (eller uppdatera) dina kontaktuppgifter, om detta efterfrågas. 

Klicka på Ja, det stämmer. 

5. Svara valfritt på eventuella formulär inför besöket. 

6. Om du inte tidigare har gett samtycke, välj Godkänn på frågan om 

samtycke till att ge tillgång till din läkemedelslista för att komma vidare. 

Klicka därefter på Fortsätt. 

7. Om du inte tidigare har gett samtycke, välj Godkänn på frågan om 

samtycke till att ge tillgång till din journal och tidigare ärenden för att 

komma vidare. Klicka därefter på Fortsätt. 

8. Klicka på Visa bokningsdetaljer och meddela testvårdpersonalen (din 

övningspartner) att du är klar. 

 



Vård och hälsa – övningshäfte Sida 13 

8. I verkligheten skulle du nu kunna logga ut från Vård och hälsa och logga 

in igen vid din bokade tid för att delta i det digitala besöket. I denna 

övning ska du dock gå direkt in i det bokade besöket. Klicka på Se 

detaljer på det bokade besöket. 

9. Klicka på Anslut till ditt besök som blir synlig när testvårdpersonalen 

(din övningspartner) tar emot dig i vårdpersonalvyn och invänta att 

besöket startar. 

Gå vidare till övning 1 i avsnitt 3 där testvårdpersonalen tar emot och 

startar det digitala besöket. 
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Övning 2a – Boka in ett digitalt besök av typen 
Schemalagt fri (vårdpersonal 1) 
1. Klicka på Sök patient i huvudmenyn. 

2. Skriv in fullständigt personnummer på den testpatient som du vill boka in 

på ett besök och tryck på Förstoringsglaset (eller på Enter). 

Obs! Testpersonnummer hämtas från Skatteverkets webbplats: Test-

personnummer | Skatteverket 

3. Dra muspekaren över patientens namn och klicka på texten Nytt som då 

blir synlig. 

4. Klicka på Schemalagt fri för att boka in ett besök på en valfri tid. 

5. Välj dagens datum och en tid 30 minuter framåt i tiden för besöket. 

6. Ange lämplig Sökorsak (exempelvis Uppföljningsbesök) genom att skriva 

i rutan och välja ett av de fördefinierade förslag som visas. Sökorsaken 

fungerar som en rubrik på besöket och blir sedan synlig för patienten i 

Vård och hälsa. 

 

7. Om så önskas, välj ett eller flera valfria formulär som patienten får 

besvara i Vård och hälsa inför besöket. 

8. Välj Vårdenhet (den enhet där din testvårdpersonal just nu är inloggad), 

Roll (din testvårdpersonals roll) och Vårdpersonal (din testvårdpersonal) 

som besöket ska bokas/skapas till. 

https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Test%C2%AD%C2%ADpersonnummer
https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Test%C2%AD%C2%ADpersonnummer
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Obs! Om rutan för val av vårdenhet är utgråad betyder det att det digitala 

besöket kommer att bokas in på den vårdenhet där du just nu är inloggad 

i vårdpersonalvyn och att du inte har möjlighet att ändra till någon annan 

enhet. 

9. Klicka på Nästa. 

10. Kontrollera besöksdetaljerna och bekräfta bokningen genom att klicka på 

Slutför. 

11. Klicka på Stäng. 

Testpatienten får nu ett sms som bokningsbekräftelse med information om 

hur hen kan ansluta till besöket. 

Gå vidare till övning 2b, där patienten går in i det bokade, digitala besöket. 
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Övning 2b – Gå in i det bokade besöket av typen 
Schemalagt fri (patient) 
1. I Vård och hälsas hemvy visas nu ditt kommande digitala besök.  

Klicka på Se detaljer. 

2. Klicka på Anslut till ditt besök för att komma in i det bokade besöket. 

3. Klicka på Acceptera och fortsätt för att bekräfta betalningsinformationen. 

4. Bekräfta (eller uppdatera) dina kontaktuppgifter, om detta efterfrågas. 

Klicka på Ja, det stämmer. 

5. Svara valfritt på eventuella formulär inför besöket. 

6. Om du inte tidigare har gett samtycke, välj Godkänn på frågan om 

samtycke till att ge tillgång till din läkemedelslista för att komma vidare. 

Klicka därefter på Fortsätt. 

7. Om du inte tidigare har gett samtycke, välj Godkänn på frågan om 

samtycke till att ge tillgång till din journal och tidigare ärenden för att 

komma vidare. Klicka därefter på Fortsätt. 

8. Klicka på Visa bokningsdetaljer och meddela testvårdpersonalen (din 

övningspartner) att du är klar. 
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9. I verkligheten skulle du nu kunna logga ut från Vård och hälsa och logga 

in igen vid din bokade tid för att delta i det digitala besöket. I denna 

övning ska du dock gå direkt in i det bokade besöket. Klicka på Se 

detaljer på det bokade besöket. 

10. Klicka på Anslut till ditt besök som blir synlig när testvårdpersonalen 

(din övningspartner) tar emot dig i vårdpersonalvyn och invänta att 

besöket startar. 

Gå vidare till övning 1 i avsnitt 3 där testvårdpersonalen tar emot och 

startar det digitala besöket. 
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Övning 3a – Skicka en biljett för bokning av ett digitalt 
besök (vårdpersonal 1) 
Klicka på Sök patient i huvudmenyn. 

1. Skriv in fullständigt personnummer på den testpatient som du vill boka in 

på ett besök och tryck på Förstoringsglaset (eller på Enter). 

Obs! Testpersonnummer hämtas från Skatteverkets webbplats: Test-

personnummer | Skatteverket 

2. Dra muspekaren över patientens namn och klicka på texten Nytt som då 

blir synlig. 

3. Välj Digitalt bokat besök, som den typ av biljett du vill skicka till 

patienten. 

4. Ange Sökorsak för biljetten, det vill säga vad besöket ska gälla 

(exempelvis Uppföljningsbesök), genom att börja skriva titeln i rutan och 

sedan välja önskad titel bland de fördefinierade alternativ som visas. 

Sökorsaken fungerar som en rubrik på besöket och blir sedan synlig för 

patienten i Vård och hälsa. 

5. Om så önskas, välj ett eller flera Formulär att skicka med i biljetten och 

som patienten får besvara i Vård och hälsa inför besöket. 

 

https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Test%C2%AD%C2%ADpersonnummer
https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Test%C2%AD%C2%ADpersonnummer
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6. Välj Roll (i detta fall din testvårdpersonals roll), Vårdenhet (i detta fall 

den enhet där din testvårdpersonal just nu är inloggad), och 

Vårdpersonal (din testvårdpersonal) som biljetten ska gälla för ett besök 

hos. 

7. Ange biljettens giltighetstid, det vill säga den period under vilken biljetten 

ska vara aktiv och kunna användas av patienten för att boka ett besök. I 

denna övning kan du använda Giltig från: dagens datum och Giltig till: 

datumet en vecka framåt i tiden. 

8. Under Anamnes, skriv en valfri anteckning, till exempel kring vad besöket 

avser eller hänvisa till ett tidigare digitalt besök. Denna information 

kommer sedan vara synlig för mottagande vårdpersonal i besöksvyn i 

vårdpersonalvyn när besöket tas emot. Den är inte synlig för patienten. 

9. Under Information till patienten, skriv ett valfritt meddelande till 

patienten. Denna information kommer sedan vara synlig för testpatienten 

när hen klickar sig in i biljetten för att använda den i Vård och hälsa. 

10. Klicka på Skicka. 

11. Klicka på Stäng för att stänga Skapa ny biljett-vyn. 

Gå vidare till övning 3b, där patienten använder biljetten för att boka och gå 

in i det digitala besöket. 
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Övning 3b – Använd biljetten för att boka och gå in i 
det digitala besöket (patient)  
1. I Vård och hälsas hemvy visas nu den mottagna bokningsbiljetten. Klicka 

på Se detaljer. 

2. Klicka på Boka tid för att använda biljetten. 

3. Klicka på den lediga, bokningsbara tid som du vill boka in ditt digitala 

besök på. 

4. Kontrollera bokningsdetaljerna och klicka på Bekräfta bokning. 

5. Svara valfritt på eventuella formulär inför besöket. 

6. Klicka på Acceptera och fortsätt för att bekräfta betalningsinformationen. 

7. Om du inte tidigare har gett samtycke, välj Godkänn på frågan om 

samtycke till att ge tillgång till din läkemedelslista för att komma vidare. 

Klicka därefter på Fortsätt. 

8. Om du inte tidigare har gett samtycke, välj Godkänn på frågan om 

samtycke till att ge tillgång till din journal och tidigare ärenden för att 

komma vidare. Klicka därefter på Fortsätt. 

9. Klicka på Visa bokningsdetaljer och meddela testvårdpersonalen (din 

övningspartner) att du är klar. 
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10. I verkligheten skulle du nu kunna logga ut från Vård och hälsa och logga 

in igen vid din bokade tid för att delta i det digitala besöket. I denna 

övning ska du dock gå direkt in i det bokade besöket. Klicka på Se 

detaljer på det bokade besöket. 

11. Klicka på Anslut till ditt besök som blir synlig när testvårdpersonalen 

(din övningspartner) tar emot dig i vårdpersonalvyn och invänta att 

besöket startar. 

Gå vidare till övning 1 i avsnitt 3 där testvårdpersonalen tar emot och 

startar det digitala besöket. 

  



Vård och hälsa – övningshäfte Sida 22 

Övning 4 – Lägga upp bokningsbara tider i schemat 
(vårdpersonal 1) 
1. Klicka på Schema i huvudmenyn till vänster. 

2. I övre delen av schemavyn, filtrera på nedanstående (om det inte redan är 

förvalt).  

a. Vårdenhet: den enhet (i detta fall den enhet där din testvårdpersonal 

är inloggad) som tiden ska läggas upp till. 

b. Roll: den roll som tiden ska läggas upp till (i detta fall din 

testvårdpersonals roll). 

c. Vårdpersonal: den person som ska ta emot besöket på den angivna 

tiden. Välj namnet på din testvårdpersonal. 

d. Tidstyp: Online tid. 

e. Bokningsstatus: Alla. 

3. Ställ muspekaren på den tid i schemat som ska läggas upp, vänsterklicka 

och dra ner till önskad sluttid, och släpp. 

4. Kontrollera, och vid behov korrigera, Start och Slut för den nya tiden. 

Kontrollera också att värdena för Tidstyp, Roll samt Vårdpersonal 

överensstämmer med steg 2 ovan. 

5. För att schemalägga en återkommande tid, klicka i rutan Upprepa (med 

texten Upprepa inte) och välj sedan vilken typ av upprepning du önskar 

och hur länge tiden ska upprepas. 

6. Klicka på Skapa. 
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Bra att känna till 

• Tider som schemaläggs som dagligen återkommande, det vill säga att de 

upprepas flera dagar i följd, kommer även läggas upp på helgdagar. 

Sådana tider på helgdagar behöver då tas bort manuellt. 

• Det är möjligt att lägga upp flera bokningsbara tider/besök på samma tid i 

schemat. 

• Lediga bokningsbara tider i schemat kan även flyttas med drag-and-drop i 

schemavyn. 
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Avsnitt 3 – Genomföra ett bokat digitalt 

besök  

Övning 1 – Ta emot och starta det bokade besöket 
(vårdpersonal 1) 
1. Klicka på Startsida i huvudmenyn för att komma till patientliggaren. 

2. Välj filtret Mina aktuella för att se dina aktuella besök/ärenden, kopplade 

till den vårdenhet och roll som du är inloggad i/med. 

Obs! Under Mina aktuella visas endast bokade besök under närmast 

kommande 30 minuter. 

3. Leta upp din testpatient genom att titta på personnumret, då namnen på 

samtliga testpatienter sätts slumpmässigt och på tiden i kolumnen Bokad 

den. Klicka på Ta emot. 

Obs! Slumpmässiga namn på testpatienter gäller endast i 

utbildningsmiljön. 

4. Bekräfta genom att klicka på Ta emot. 

5. Besöket öppnas i en besöksvy. Läs igenom eventuell informationen från 

bokningstillfället samt informationen från de eventuella formulär patienten 

svarat på inför besöket. När du är redo att starta besöket, klicka på 

Starta besök. Besöket startar då och ett automatiskt 

välkomstmeddelande skickas ut i besökschatten, som nu aktiveras. Du 

kan nu börja kommunicera med patienten. 
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Övning 2 – Chatta i fritext och med fraser 
(vårdpersonal 1) 
Ett digitalt besök startar i chattläge, det vill säga du och patienten kan börja 

med att skriva meddelanden till varandra i realtid. 

1. Skriv ett chattmeddelande i fritext. Skicka genom att trycka Enter eller 

genom att klicka på Skicka. 

2. Klicka på Fraser ovanför chattrutan. 

3. Klicka på den fras du önskar använda i frasvyn som öppnas. 

4. Den valda frasen hamnar i din chattruta och du kan skicka den som den är 

eller först redigera den.  

5. Skicka frasen genom att trycka Enter eller genom att klicka på Skicka. 
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Övning 3 – Skicka och hantera formulär (vårdpersonal 
1) 
1. Klicka på Formulär. 

2. Välj valfritt formulär att skicka till patienten.  

a. Alla tillgängliga formulär presenteras i en lista (2a) och du väljer ett 

specifikt formulär genom att klicka på Välj till höger om formuläret.  

b. Vid behov kan du filtrera formulärlistan genom att välja att endast visa 

formulär tillhörandes en eller flera kategorier (2b).  

c. Du kan också söka fram ett formulär genom att skriva en del av dess 

namn i formulärrutan (2c) och sedan välja bland de formulär som 

matchar din sökning.  

OBS! Om du valt att filtrera formulärlistan på en eller flera kategorier 

så sker sökningen endast inom dessa valda kategorier. 

3. Klicka på Skicka. 

4. Formuläret skickas till patienten i chatten. Du kan se aktuell svarsstatus 

på formuläret i chattfönstret: Ej påbörjad (4a), Pågående (4b) och Se svar 

(4c), när patienten är klar med formuläret. 

5. Se svaren som tillhandahållits i formuläret genom att klicka på Se svar i 

formulärrutan i chattfönstret. 
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Övning 4 – Skicka en bild i chatten (patient) 
1. Klicka på Kamerasymbolen till vänster om chattrutan. 

2. Ta en bild (om du använder din mobiltelefon) eller välj en befintlig bild och 

skicka den i chatten. 
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Övning 5 – Starta ett videosamtal (vårdpersonal 1) 
1. Klicka på Videokameran ovanför chattrutan. Ett separat fönster för 

videosamtalet öppnas. 

2. En förfrågan om att starta ett videosamtal skickas till patienten i Vård och 

hälsa. Om patienten accepterar denna förfrågan startar videosamtalet. 

3. Samtala med patienten i videobesöket. 

4. Klicka på deltagare-ikonen om du skulle vilja bjuda in en tredje part 

(behövs ej göras under denna utbildning). 

5. Klicka på dela skärm-ikonen om du skulle vilja dela din skärm i 

videosamtalet (behövs ej göras under denna utbildning). 

6. För att avsluta videosamtalet, klicka på Telefonluren med röd 

bakgrund i fönstret för videosamtalet. 

7. Ange (Ja eller Nej) om du upplevde några tekniska problem under 

videosamtalet. 

 



Vård och hälsa – övningshäfte Sida 29 

Övning 6 – Avsluta besöket (vårdpersonal 1) 
Avsluta besöket när du och patienten känner er färdiga. 

1. Klicka på Avsluta besök. 

2. Välj en valfri asynkron fas (exempelvis 7 dagar) och välj att inget 

automatiskt meddelande skickas (växlingsknappen ska stå till vänster och 

ha en grå bakgrund). 

3. Klicka på Avsluta. 

4. Välj Fortsätt med aktuellt besök. 

5. Vid behov och utifrån lokala rutiner, skriv en besöksanteckning. 

6. Vid behov, klicka på Signera och exportera för att kopiera 

anteckningen. Om detta hade varit ett riktigt besök (i produktionsmiljön) 

skulle du nu kunna öppna en journalanteckning i ditt ordinarie 

journalsystem och skriva din journal/klistra in anteckningen från 

vårdpersonalvyn, enligt gällande journalföringsrutiner, men det ska du 

inte göra i denna övning. 

7. Du ser ovanför chattrutan att ärendet nu har tid kvar av den asynkrona 

uppföljningsperioden. Detta innebär att ärendet fortfarande är öppet för 

patienten att kommunicera i, exempelvis för att skicka en uppföljande 

fråga. 

Du kan nu stänga besöksvyn genom att exempelvis gå till Startsidan för att 

ta emot nästa patient i patientliggaren. 
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Övning 7 – Skicka ett asynkront 
uppföljningsmeddelande (patient) 
1. Klicka på X i övre högra hörnet för att stänga den avslutade chatten och 

komma tillbaka till hemvyn. 

2. Det avslutade besöket ligger synligt som ett aktuellt ärende överst i 

hemvyn, eftersom det återstår tid av besökets asynkrona 

uppföljningsperiod. (Det avslutade besöket är också synligt under fliken 

Mina ärenden i Vård och hälsa.) 

3. Klicka på Se detaljer för att komma in i besökets detaljvy. 

4. Klicka på Anslut till ditt besök för att komma in i besökschatten. 

5. Skriv och skicka ett valfritt (asynkront) meddelande i chatten. 

6. Klicka på X i övre högra hörnet för att stänga chatten och komma tillbaka 

till hemvyn. 
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Övning 8 – Ta emot och hantera ett asynkront 
meddelande (vårdpersonal 1) 
1. Klicka på Startsida i huvudmenyn. 

2. Välj filtret Mina aktuella. 

3. I patientliggaren ser du att ett inkommet ärende är ett asynkront 

meddelande genom att dess status är Asynk och att det visas en röd cirkel 

bredvid patientens namn… 

4. ...samt en färgad cirkel till höger på samma rad. 

5. Klicka på ärenderaden för att öppna ärendet. 

6. Besöksvyn öppnas och chattrutan innehållandes det inkomna meddelandet 

visas. 

7. I denna övning väljer du att inte skicka något svar tillbaka till patienten. 

Klicka därför på Markera som klar och därefter på Klarmarkera för att 

bekräfta, så försvinner ärendet från patientliggaren. 

8. I denna övning vill du nu avsluta ärendets asynkrona fas, det vill säga den 

uppföljningsperiod under vilken patienten har möjlighet att skicka 

ytterligare meddelanden i samma ärende. Klicka på Ändra och därefter på 

Avsluta asynkron fas. Bekräfta genom att klicka på OK. 

Du kan nu stänga besöksvyn genom att exempelvis gå till Startsidan för att 

ta emot nästa patient i patientliggaren. 
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Avsnitt 4 – Boka och genomföra ett 

videobesök 

Övning 1 – Boka in ett videobesök (vårdpersonal 1) 
1. Klicka på Sök patient i huvudmenyn. 

2. Skriv in fullständigt personnummer eller namn på testpatienten och klicka 

på Förstoringsglaset (eller tryck på Enter). 

3. Dra muspekaren över testpatientens namn och klicka på texten Nytt som 

då blir synlig. 

4. Klicka på Videobesök under rubriken Besök för att välja denna typ av 

besöksbokning. 

5. Ange lämplig Sökorsak genom att skriva i rutan och välja ett av de 

fördefinierade alternativ som visas. Sökorsaken fungerar som en rubrik på 

videobesöket och visas för patienten i Vård och hälsa. Den bör därför 

motsvara den typ av ärende som videobesöket gäller. 

6. Välj Datum och tid för videobesöket.  

Obs! I denna övning välj dagens datum och en tid 15 minuter framåt i 

tiden. 

7. Klicka på Nästa. 

 

8.  
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9. Vid behov kan du lägga till ytterligare deltagare i besöksbokningen. Det 

kan till exempel handla om externa gäster eller sjukvårdspersonal. I 

denna övning behöver vi inte bjuda in några ytterligare deltagare. 

10. Klicka på Nästa för att gå vidare till sista steget i bokningen. 

 

11. Kontrollera att bokningsdetaljerna är korrekta. 

12. Klicka på Skapa och skicka inbjudningar. En bokningsbekräftelse 

skickas nu via sms till patienten och videobesöket blir synligt i Vård och 

hälsa för testpatienten.  

13. Klicka på Stäng för att stänga bokningsvyn. 
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Övning 2 – Gå in i det bokade videobesöket (patient) 
1. Det bokade videobesöket ligger nu synligt som ett aktuellt ärende överst i 

hemvyn. Ärendet är också synligt under fliken Aktiva under Mina ärenden i 

Vård och hälsa. 

2. Klicka på Se detaljer för att komma in i besökets detaljvy. 

3. Klicka på Gå vidare till besök för att gå in i besöket. 

4. Om det efterfrågas, välj valfritt Godkänn eller Tillåt inte på frågan om 

samtycke till att ge tillgång till din läkemedelslista. 

Obs! Patienten kan närsomhelst ändra sina samtycken under Min profil i 

Vård och hälsa. Klicka på Fortsätt. 

5. Om det efterfrågas, välj valfritt Godkänn eller Tillåt inte på frågan om 

samtycke till att ge tillgång till din journal och tidigare ärenden. 

Obs! Patienten kan närsomhelst ändra sina samtycken under Min profil i 

Vård och hälsa. Klicka på Fortsätt. 

 

6. Klicka på Gå vidare till besök. 

7. Vänta till dess att vårdpersonalen tar emot och startar besöket. Du blir då 

automatiskt ansluten till videobesöket. 
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Övning 3 – Ta emot och starta ett videobesök 
(vårdpersonal 1) 
1. Klicka på ditt namn i huvudmenyn och säkerställ att du har skifttyp 

Primärjour vald. 

2. Klicka på Startsida i huvudmenyn för att komma till patientliggaren. 

3. Välj filtret Mina aktuella för att se dina aktuella besök/ärenden, kopplade 

till den vårdenhet och roll som du är inloggad i/med. 

4. Leta upp din testpatient genom att titta på personnumret, då namnen på 

samtliga testpatienter sätts slumpmässigt. Bokade videobesök har status 

Bokad och i kolumnen Bokad visas när besöket är planerat att äga rum.  

Obs! Slumpmässiga namn på testpatienter gäller endast i 

utbildningsmiljön. 

Obs! Under Mina aktuella syns endast bokade besök under närmast 

kommande 30 minuter. Om besöket bokats in på en senare tid eller ett 

senare datum går det i stället att hitta det genom att klicka på Välj datum 

i patientliggaren, välja det datum som besöket är inbokat på och sedan 

klicka på Applicera filter. Alla ärenden på den valda dagen visas då i 

patientliggaren. Se bild 4a nedan. 

5. Klicka på Ta emot, när patienten är redo att tas emot. 

6. Bekräfta genom att klicka på Ta emot. 

När besöket tas emot skickas ett automatiskt SMS till patienten, 

innehållandes information om att besöket strax kommer att starta. 
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7. I besöksvyn som öppnas kan du nu förbereda dig inför videobesöket innan 

det startas. Du kan exempelvis: 

a. se och, vid behov, redigera besökets deltagarlista 

b. se övergripande patientinformation, som registrerats i 

vårdpersonalvyn, exempelvis patientens kontaktuppgifter 

c. se patientens kommande, aktuella och avslutade digitala 

besök/ärenden 

d. se vilka samtycken patienten har gett. 

8. När du är redo att starta besöket, klicka på Starta besök. 

9. Klicka på Ta emot, om du uppmanas att göra detta. 

Videobesöket är nu startat och du kan nu i nästa steg gå upp i video med 

patienten. 
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Övning 4 – Genomföra ett videobesök (vårdpersonal 1) 
1. I det startade videobesöket klicka på Starta videomöte. 

2. Ett separat fönster för videosamtalet öppnas och du kan nu samtala med 

testpatienten (och eventuella andra testdeltagare) i videovyn. 

3. Klicka på Redigera deltagare i besöksvyn om du önskar att redigera 

deltagarlistan under pågående besök. 

4. Klicka på ikonen för att Dela skärm i fönstret för videosamtalet för att 

initiera en skärmdelning med testpatienten. För att avsluta en pågående 

skärmdelning klicka på denna ikon igen. 

5. För att avsluta videosamtalet, klicka på Telefonluren med röd 

bakgrund i fönstret för videosamtalet. 

6. Ange (Ja eller Nej) om du upplevde några tekniska problem under 

videosamtalet. 

 

7. Vid behov, uppdatera din anteckning, utifrån lokala journalföringsrutiner. 

8. Klicka på Avsluta för att avsluta videobesöket helt. 

9. Bekräfta genom att klicka på Avsluta. 

Du kan nu stänga besöksvyn genom att exempelvis gå till Startsidan för att 

ta emot nästa ärende i patientliggaren. 
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Vård och hälsa – övningshäfte Sida 39 

Övning 5 – Lämna det avslutade videobesöket (patient) 
1. Klicka på Gå till startsidan för att lämna vyn för det avslutade 

videobesöket och komma tillbaka till hemvyn i Vård och hälsa. 
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Avsnitt 5 – Initiera och hantera ett 

asynkront ärende 

Övning 1 – Initiera ett nytt asynkront ärende och skicka 
ett meddelande (vårdpersonal 1) 
1. Klicka på Sök patient i huvudmenyn till vänster. 

2. Skriv in testpatientens fullständiga personnummer och tryck Enter eller 

klicka på Förstoringsglaset. 

Obs! Testpersonnummer hämtas från Skatteverkets webbplats: Test-

personnummer | Skatteverket 

3. Dra muspekaren över patientens namn och klicka på texten Nytt asynk 

som då blir synlig. 

4. Det asynkrona ärendet skapas med dig som avsändare, från den enhet 

och med den roll som du är inloggad i/med i vårdpersonalvyn. Det är 

också till dig med denna roll på denna enhet som eventuella svar från 

patienten i ärendet kommer att inkomma. 

5. Ange Sökorsak för ärendet genom att skriva i rutan och välja ett av de 

fördefinierade alternativ som visas. Ärendets sökorsak visas för patienten i 

Vård och hälsa. Sökorsaken Uppföljningsbesök är förvald. 

6. Ange längden på ärendets Asynkrona fas (i dagar), det vill säga den 

period som ärendet ska vara öppet och synligt för patienten i Vård och 

hälsa som ett pågående ärende. Under denna period kan patienten skicka 

och ta emot asynkrona meddelanden i ärendet. 

Obs! 365 dagar är den förvalda längden, men du kan själv välja en längd 

mellan 1–3 650 dagar genom att klicka i rutan och skriva in önskat antal 

dagar. 

7. Klicka på Nästa. 

 

https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Test%C2%AD%C2%ADpersonnummer
https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Test%C2%AD%C2%ADpersonnummer
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8. Bekräfta ärendets detaljer och klicka på Slutför. 

9. Klicka på Gå till besök. 

10. Skriv och skicka ett meddelande till patienten i chattfönstret i den 

asynkrona besöksvy som öppnas. 

Du kan nu stänga besöksvyn genom att exempelvis gå till Startsidan för att 

ta emot ett nytt patientärende i patientliggaren. 
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Övning 2 – Ta emot och besvara ett asynkront 
meddelande (patient) 
1. Om du är inne i ett avslutat besök, klicka på X i övre högra hörnet för att 

stänga den avslutade chatten och komma tillbaka till hemvyn. 

2. Det nya asynkrona ärendet ligger nu synligt som ett aktuellt ärende överst 

i hemvyn, eftersom det återstår tid av ärendets uppföljningsperiod. 

Ärendet är också synligt under fliken Aktiva under Mina ärenden i Vård och 

hälsa. 

3. Klicka på Se detaljer för att komma in i ärendets detaljvy. 

4. Klicka på Öppna chatten för att komma in i ärendets chatt. 

5. Skriv och skicka ett valfritt (asynkront) meddelande tillbaka till 

vårdpersonalen i chatten. 

6. Klicka på X i övre högra hörnet för att stänga chatten och komma tillbaka 

till hemvyn. 

 



Vård och hälsa – övningshäfte Sida 43 

Övning 3 – Ta emot och hantera ett asynkront 
meddelande (vårdpersonal 1) 
1. Klicka på Startsida i huvudmenyn. 

2. Välj filtret Mina aktuella. 

3. I patientliggaren ser du att ett inkommet ärende är ett asynkront 

meddelande genom att dess status är Asynk och att det visas en röd cirkel 

bredvid patientens namn… 

4. ...samt en färgad cirkel till höger på samma rad. 

5. Klicka på ärenderaden för att öppna ärendet. 

6. Besöksvyn öppnas och chattrutan innehållandes det inkomna meddelandet 

visas. 

7. I denna övning väljer du att inte skicka något svar tillbaka till patienten. 

Klicka därför på Markera som klar och därefter på Klarmarkera för att 

bekräfta, så försvinner ärendet från patientliggaren. 

8. I denna övning vill du nu avsluta ärendets asynkrona fas, det vill säga den 

uppföljningsperiod under vilken patienten har möjlighet att skicka 

ytterligare meddelanden i samma ärende. Klicka på Ändra och därefter på 

Avsluta asynkron fas. Bekräfta genom att klicka på OK. 

Du kan nu stänga besöksvyn genom att exempelvis gå till Startsidan för att 

ta emot nästa patient i patientliggaren. 
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Avsnitt 6 – Samarbeta med kollegor i ett 

digitalt besök  

Introduktion – Samarbeta med kollegor kring ett 
digitalt besök  
För att kunna genomföra övningarna i detta avsnitt behöver ett nytt digitalt 

besök initieras, tas emot och startas. 

Upprepa därför någon av övning 1–3 i avsnitt 2 och därefter övning 1 i avsnitt 

3. Gå därefter vidare med övningarna i detta avsnitt. 

Bra att känna till är att funktionen att bjuda in en kollega som gäst i ett 

pågående besök och funktionen att lämna över ett besök till en kollega inte är 

beroende av varandra. Du kan således välja om du vill testa båda dessa 

funktioner eller bara någon av dem. 
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Övning 1 – Bjuda in en kollega som gäst (vårdpersonal 
1) 
1. Klicka på Lägg till vårdpersonal-ikonen (två överlappande figurer) 

ovanför chattfönstret. 

2. Hitta och välj en kollega (den testvårdpersonal som du gör 

övningsuppgifterna med) genom att söka på hens namn eller klicka dig 

ner i trädstrukturen genom att välja vårdenhet (den enhet där 

övningskollegan är inloggad), roll (din övningskollegas roll) och 

vårdpersonal (övningskollegans namn). 

3. För muspekaren över namnet på kollegan som du valt ska bjudas in, och 

klicka på + Bjud in som då visas. Kollegan blir då inbjuden i besöket. 

4. Klicka på Pratbubblan ovanför chattfönstret för att öppna en 

vårdgivarchatt, där du och din kollega kan ha en intern chattkonversation 

kring besöket utan att patienten ser detta. 

5. Vårdgivarchattrutan dyker upp i ett separat fönster till höger i besöksvyn. 

6. Skriv ett valfritt meddelande i vårdgivarchatten. 

Obs! Kollegan går in som gäst i besöket och svarar i vårdgivarchatten i nästa 

övning (övning 2). 
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Övning 2 – Delta som gäst i det digitala besöket 
(vårdpersonal 2) 
1. En notifiering om att du är inbjuden som gäst i ett pågående besök visas i 

bild i vårdpersonalvyn. Klicka på OK för att stänga notifieringen. 

Obs! Om du själv är inne i ett pågående digitalt besök kommer 

notifieringen att se lite annorlunda ut. Du får då valet att fortsätta med 

ditt pågående ärende eller att gå till patientliggaren för att direkt kunna gå 

in som gäst i besöket. 

2. Gå till Startsidan. 

3. Klicka på filtret Besök som gäst i patientliggaren för att se det besök 

som du bjudits in i. 

4. Klicka på besöket i patientliggaren för att komma in i besöksvyn. 

5. I besöksvyn ser du att din kollega har skrivit något i den interna 

vårdgivarchatten genom att det finns en röd markering intill Pratbubblan. 

Klicka på Pratbubblan för att öppna vårdgivarchattfönstret för att läsa 

det inkomna chattmeddelandet. 

6. Svara med ett valfritt meddelande i vårdgivarchatten. 
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Övning 3 – Lämna över besöket till en kollega 
(vårdpersonal 1) 
1. I det pågående digitala besöket, klicka på nedåtpilen till höger om Avsluta 

besök och välj Lämna över besök i rullgardinsmenyn som visas. 

2. Välj Resurs som du vill lämna över besöket till, genom att i rutan skriva 

in namnet på och välja den kollega som du gör övningsuppgifterna med 

eller genom att klicka dig ner i resursträdstrukturen (vårdenhet, roll och 

vårdpersonal som matchar din övningskollega) för att hitta och välja din 

kollega. 

3. Välj valfri Prioritet på ärendet som lämnas över. 

4. Skriv ett valfritt Meddelande kring överlämningen. 

5. Klicka på Slutför. 

6. När överlämningen har accepterats av en mottagare (görs i övning 4) får 

du en notifikation i vårdpersonalvyn och… 

7. …patienten får ett automatiskt meddelande i chatten om att en 

överlämning har ägt rum. 

8. När besöket lämnas över aktiveras en vårdgivarchatt med mottagaren. 

Klicka på Pratbubblan (8a) ovanför chattrutan för att öppna denna chatt 

i ett separat chattfönster (8b) i besöksvyn. Här kan du och mottagaren vid 

behov kommunicera vidare kring överlämningen. Chattmeddelandena i 

vårdgivarchatten är inte synliga för patienten. 

9. Vid behov och utifrån lokala rutiner, justera texten i din besöksanteckning. 

10. Vid behov, klicka på Signera och exportera för att kopiera 

anteckningen. Om detta hade varit ett riktigt besök (i produktionsmiljön) 

skulle du nu öppna en journalanteckning i ditt ordinarie journalsystem och 

skriva din journal/klistra in anteckningen från vårdpersonalvyn, enligt 

gällande journalföringsrutiner, men det ska du inte göra i denna övning. 

Du kan nu stänga besöksvyn genom att exempelvis gå till Startsidan för att 

ta emot nästa patient i patientliggaren. 
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Övning 4 – Ta över ett överlämnat besök (vårdpersonal 
2) 
1. En notifiering om att en besöksöverlämning initierats till dig visas i bild i 

vårdpersonalvyn. 

2. Klicka på Startsida i huvudmenyn. 

3. Välj filtret Mina aktuella (säkerställ först att du har skifttyp Primärjour 

vald). 

4. Leta upp ditt patientärende genom att titta på personnumret, då namnen 

på samtliga testpatienter sätts slumpmässigt. Texten Överlämning och en 

färgad pil i kolumnen Status indikerar att det rör sig om ett besök som 

önskas överlämnas.  

Obs! Slumpmässiga namn på testpatienter gäller endast i 

utbildningsmiljön. 

5. Klicka på besöket för att komma in i besöksvyn. 

6. Klicka på Acceptera i besöksvyn för att godkänna överlämningen av 

besöket. 

7. Klicka på Pratbubblan ovanför chattfönstret för att öppna 

vårdgivarchatten, och skriv något i chatten till kollegan som initierat 

besöksöverlämningen till dig. 

8. Vid behov och utifrån lokala rutiner, skapa en ny egen anteckning genom 

att klicka på Ny anteckning i besöksvyn. 

9. Vid behov, skriv din anteckning i anteckningsfönstret och klicka på Slutför 

(9b). Vill du signera anteckning samtidigt som du slutför den, klicka i 

rutan Signera och exportera anteckning (9a) … 

10. …annars kan du, vid behov, signera anteckningen i besöksvyn genom att 

klicka på Signera och exportera. Om detta hade varit ett riktigt besök (i 

produktionsmiljön) skulle du nu öppna en journalanteckning i ditt ordinarie 

journalsystem och skriva din journal/klistra in anteckningen från 

vårdpersonalvyn, enligt gällande journalföringsrutiner, men det ska du 

inte göra i denna övning. 
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Övning 5 – Avsluta besöket (vårdpersonal 2) 
Avsluta besöket när du och patienten känner er färdiga. 

1. Klicka på Avsluta besök. 

2. Välj Ingen som asynkron fas, det vill säga att ärendet avslutas helt utan 

möjlighet för patienten att återkomma asynkront. 

3. Klicka på Avsluta. 

4. Välj Gå till akutliggaren för att stänga besöksvyn och gå till Startsidan 

för att ta emot nästa patient i patientliggaren. 
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Avsnitt 7 – Logga ut  

Övning 1 – Logga ut från vårdpersonalvyn 
(vårdpersonal 1+2) 
1. Klicka på Logga ut i nedre delen av huvudmenyn till vänster, när du är 

klar med ditt arbetspass. 

2. Ange om du är Nöjd eller Missnöjd med ditt arbetspass. (Nöjd är 

förvald). 

3. Kontrollera att du inte har några pågående besök. 

4. Klicka på Avsluta skift. 
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Övning 2 – Logga ut från Vård och hälsa (patient) 
1. Om du är i chattvyn för ett avslutat besök, klicka på X i övre högra hörnet 

för att stänga den avslutade chatten och komma tillbaka till hemvyn. 

2. Klicka på Min profil i menyn i nedre delen av Vård och hälsa. 

3. Klicka på Logga ut. 

 

 

 

 

 


