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Lathund - Vård och hälsa - Ta emot 

och starta en konsultation 
1. Klicka på Startsida i huvudmenyn för att komma till patientliggaren. 

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

Obs! För att kunna se konsultationsärenden i patientliggaren behöver du 

ha skifttyp Primärjour vald. 

3. En förfrågan om konsultation visas som ett inkommet ärende i liggaren. 

Texten Konsultation i kolumnen Status och ikonen  indikerar att det 

gäller en konsultation. I kolumnen Vårdpersonal visas information om vem 

som har skapat konsultationen (Från) och till vem den är skickad (Till). 

För muspekaren över skaparen och mottagaren i kolumnen för mer 

detaljerad information. 

4. Klicka på Ta emot när du är redo att ta emot konsultationen. 

5. Läs informationen om konsultationen och bekräfta genom att klicka på Ta 

emot. 

I konsultationsvyn som öppnas kan du nu förbereda dig inför den digitala 

konsultationen innan den startas. Du kan exempelvis: 
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6. Läsa igenom problemförklaringen och eventuell ytterligare 

information från den kollega som skapat konsultationen. 

7. Se vem som är avsändare och mottagare av konsultationsärendet. 

8. Se information om de digitala patientbesök som konsultationen är 

relaterad till, om sådana finnes. 

a. Klicka på fliken Relaterade besök. En lista över besök relaterade till 

konsultationen visas. 

b. Klicka på det relaterade besök som du vill ha mer information kring. 

c. Ett separat fönster med information om det relaterade besöket visas, 

innehållandes exempelvis besöksanteckningar och besökschatt. 

d. Klicka på Gå till besök för att gå till besöksvyn för det relaterade 

besöket och se ytterligare besöksinformation. 

9. Se övergripande patientinformation, patientens samtycken, samt 

patientens kommande, aktuella och historiska biljetter och digitala besök. 

När du förberett dig och känner dig redo att starta konsultationen: 

10. Klicka på Starta konsultation. Konsultationen startar och chatten i 

konsultationsvyn aktiveras. Du kan nu börja kommunicera med kollegan 

som skapat konsultationen.  

Se vid behov lathunden Genomföra en konsultation. 

 


