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Redigera deltagare i ett bokat 

videobesök 
I vårdpersonalvyn är det möjligt att redigera deltagare i ett kommande, bokat 

videobesök. Du når det bokade videobesöket via patientliggaren eller via 

patientens profilvy. 

Gå till det bokade videobesöket via 

patientliggaren  

1. Klicka på Startsida i huvudmenyn. 

2. Hitta och klicka på raden för det videobesök vars deltagare du vill 

redigera. Gå sedan vidare till steg 6 nedan.  

 

Gå till det bokade videobesöket via 

patientens profilvy 

1. Klicka på Sök patient i huvudmenyn. 

2. Skriv in fullständigt personnummer eller namn på den patient som 

bokningen gäller och klicka på Förstoringsglaset eller tryck på Enter. 

3. Klicka på patientens namn för att gå till patientens profil. 

4. Klicka på Alla besök. 
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5. Hitta och klicka på det videobesök vars deltagare du vill redigera. Gå 

sedan vidare till steg 6 nedan. 

 

6. I vyn för det bokade videobesöket, klicka på Redigera deltagare. 

 

Obs! All vårdpersonal som är inbjuden till videobesöket kan redigera 

deltagare för besöket, både inför och under mötet. För information om hur du 
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lägger till deltagare i videobesöket se lathunden Boka in ett digitalt besök – 

videobesök.  

7. För att ta bort deltagare (gäst/eller vårdpersonal), klicka på X bredvid 

namnet på den deltagare i deltagarlistan som du vill ta bort från 

videobesöket.  

Deltagaren tas nu bort från besökets deltagarlista. Vid behov, upprepa 

steget ovan för att ta bort fler deltagare. 

Obs! Notifiering skickas dock inte till externa gäster förrän i nästa steg, 

när bokningen slutligen uppdateras. 

8. Klicka på Nästa för att gå vidare till sista steget i uppdateringen av 

bokningen. 

 

9. Kontrollera att bokningsdetaljerna är korrekta. 

10. Klicka på Bekräfta och bjud in. 

En inbjudan, innehållandes en unik länk till videobesöket, skickas nu via 

sms och/eller e-post till varje extern gäst som lagts till i bokningen och för 

den inbjudna sjukvårdspersonalen blir videobesöket synligt under fliken 

Besök som gäst i patientliggaren i vårdpersonalvyn. 

En notifiering via sms och/eller e-post skickas även till de externa gäster 

som tagits bort från bokningen och för sjukvårdspersonalen som tagits 

bort försvinner videobesöket från fliken Besök som gäst i patientliggaren i 

vårdpersonalvyn. 
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Deltagarlistan för det bokade videobesöket är nu uppdaterad och du kan 

lämna besöksvyn. 

 

 


