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Webbtidbokning via 1177 

Webbtidbokning innebär att invånaren kan boka, se bokad tid och av-
och/eller omboka en tid direkt i journalsystemets tidbok via 1177 e-
tjänster.

Om invånare bokat till specifik vårdgivare kan ombokning enbart ske till 
samma vårdgivare och samma tidstyp



Ombudsbokning 
Tidstyper som har ”Ombud” i sitt namn – detta namn får ej ändras ute på enhet.
Tidstypen måste ha bock i kolumnerna ”Bokningsbar webb, Avbokningsbar webb, Ombokningsbar 
webb”.
Ombudsbokningstider konfigureras av IT.
Obs! Ombudsbokningstider är inom ett begränsat område och gäller enbart för nedan 
verksamheter. 

1177 Vårdguiden på telefon – de tider vi har för att 1177 och 
akutmottagningarna ska kunna boka till vårdcentral och jourcentral

Bokningar som AsynjaVisph-enheter gör mellan varandra eller 
utomstående enhet gör till AsynjaVisph: 
-Ombudsbokning iKBT
-DSBUS kan boka till BUM-enheter



Inställningar för tidstyper AsynjaVisph 

2: Exempelvis ”Bedömning av 
nya besvär”

3: Exempelvis 
”Glöm ej ta med  
utskickat 
formulär till 
besöket”

1: Namn i AsynjaVisph – det namn som tidstypen har i AsynjaVisph och som syns vid schemaläggning samt i tidboken.
2: Namn för webbtidbok– denna text visas för invånaren när den ska boka tid via 1177 
3: Informationstext för webb – här kan man lägga information som invånaren får vid sin bokning via 1177.  Informationen ska 
vara kort och koncis. Behövs mer information kan detta skrivas i villkorstexten. 

För mer information se manual: Tidstyper (vgregion.se)

Att notera: viss fördröjning kan förekomma när man skapar ny tidstyp eller justerar i befintlig innan ändring 
visas på 1177. Exempel på ändring kan vara justering av ”Namn för webbtidbok” eller att en eller flera 

bockar tas bort. Kontrollera att uppgifterna stämmer genom att logga in som invånare på din enhet. 

1: Exempelvis 
”Läkarbesök ”

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS5948-1758957581-400/SURROGATE/Tidstyper.pdf


Om ”Bokningsbar webb” är markerad så är tidstypen bokningsbar i 
1177 samt för ”Ombudsbokning”

Inställningar för Webbtidbok i AsynjaVisph



Om ”Kan avbokas från webben” är markerad så är tidstypen avbokningsbar i 1177 samt för 
”Ombudsbokning”

Inställningar för Webbtidbok i AsynjaVisph



Om ”Kan ombokas från webben” är markerad så är tidstypen ombokningsbar i 1177 samt för 
”Ombudsbokning”

Att notera: Vid ombokning visas enbart lediga tider på den resurs som den ursprungliga bokningen
är gjord på, samt på den tidstyp originalbokningen var gjord på.

TIPS!! Man kan lägga att tiden enbart är bokningsbar samt ombokningsbar på webben, då måste 
invånaren kontakta enheten vid avbokning.

Inställningar för Webbtidbok i AsynjaVisph



Om ”Dölj bokning för patient” är markerad släcks de tre andra markeringarna:
- Bokningsbar webb, Kan avbokas webb, Kan ombokas webb

Detta innebär att dessa bokningar för en patient inte syns på 1177 och att patienten inte kan 
boka eller av/omboka en bokning - Gå igenom alla Tidstyper vad gäller markeringen ”Dölj 
bokning för patient” 

Inställningar för Webbtidbok i AsynjaVisph



Informationstext för webb – här kan man lägga information som invånaren får vid sin bokning via 
1177.  Informationen ska vara kort och koncis. Behövs mer information kan detta skrivas i 
villkorstexten.

Inställningar för Webbtidbok i AsynjaVisph



Schemalägg
➢ Schemaläggningen görs på samma

sätt som tidigare

➢ Fylla i antal dagar. Står det inget i den
gulmarkerade rutan så syns tiderna i
60 dagar framåt eller maximalt så långt
som schemat räcker

➢ 1 = samma dag från midnatt, 
2 = 1 dag innan osv. 
För att 14 dagar innan skall visas behöver det stå 15 i rutan 

Inställningar för webbtidbok i AsynjaVisph



Tänka på vid Resurstyp ”Befattning”
Vid ”Resursnamn” tänk på att det är detta namn 
som våra invånare ser när dom bokar via 1177. 

Skriv ut ordentligt till vilken resurs bokning gäller. 
Skriv ”Distriktssköterska” istället för ”DSK”. 

Skriv inte: ”Rumsnamn”, ”stafettläkare”, 
”bemanningspersonal”.



Bokningsbara tider i 1177

Tider visas på 1177 
• När ett nytt schema läggs ut eller nya tider läggs ut 
• När en tid läggs till direkt i kalendern
• När "Ändra schema" görs direkt i kalendern och tidstyp byts ut till annan tidstyp (med annat namn)
• När en tid avbokats läggs denna ut på webben och blir åter bokningsbar

Tider försvinner på 1177 
• En händelse med spärrande för bokning slår igenom direkt
• Då en bokning gjorts
• När "Ändra schema" görs direkt i kalendern och en tidstyp helt tas bort från schema



Tid bokad via 1177 visar ”Tkcgmxtidbok” i ”Ändrad av”

Om man har inställning ”Patientkommentar webb” ibockad i Kalenderinställningar – så får man information om 
telefonnummer och orsak som patienten fyllt i vid sin bokning på webben. 

Så här visas en bokning i AsynjaVisph

Tid bokad ”inifrån” systemet visar i ”Ändrad av” Användarens namn och VGR ID 



Att exempelvis användas vid försenad avbokning - 24-timmarsregel

➢ Logg för webbtidbok, under Bokning och väntelista visar historik över ändringar som invånarna gör med 
bokningarna på webben. Varje ny-, om- eller avbokning ger upphov till en ny rad i loggen. 

➢ Poster med status Bokad, Ombokad och Avbokad - går att högerklicka på raden och öppna bokningsunderlag för mer 
information.

➢ Historiken sparas i 31 dagar.

➢ Färger

Vit – kolumnerna Status, Ändrad datum och alla de kolumner där ursprungliga informationen inte ändras. 

Röd – visar information som var aktuell innan ändring. Kolumnerna är tomma vid nybokning.

Grön – visar den nya informationen efter ändringen. Kolumnerna är tomma vid Avbokad. Om patienten är bokad via 
väntelistan och avbokar sig via webben hamnar patienter åter på väntelistan.

Logg för webbtidbok



Fakturering för avbokningar - 24-timmarsregel

Ändrad datum 2018-09-14 15:52 Jämförs med           

Tidigare besöksdatum och Tidigare starttid 2018-09-21 08:00

I detta fall är ombokningen gjord före 24-timmarsintervallet – skall därför inte faktureras

Logg för webbtidbok

Tiden är ombokad till denna tid
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Fakturering för avbokningar - 24-timmarsregel

Ändrad datum 2018-09-14 15:53 Jämförs med           

Tidigare besöksdatum och Tidigare starttid 2018-09-21 08:15

I detta fall är avbokningen gjord före 24-timmarsintervallet – skall därför inte faktureras

Logg för webbtidbok

Inget datum
eftersom tiden är avbokad
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1. Skapa ny tidstyp (eller 
återanvänd redan 
skapad), skriv in ”Namn i 
AsynjaVisph”
Tänk på att beställa  
bokningsunderlag till ny 
tidstyp.

2. Skriv in ”Namn för 
webbtidbok” 
på de tidstyper som skall 
presenteras på 1177 

3. Titta över markeringarna 
så att de speglar vad ni 
vill invånaren skall kunna 
göra. Boka, avboka och 
omboka

4. För de tidstyper där 
bokningar inte skall 
presenteras på 1177 : 
Säkerställ att  ”Dölj 
bokning för patient”
är markerad

1. Skriv in villkorstext för ”Boka tid ” samt 
för ”Av/Omboka tid”

När tidstyper samt schema är färdigt i 
AsynjaVisph görs följande: 
1. Aktivera ärendetyperna

-Boka tid och
-Av/omboka tid. 

2. Sätt Geografiskt område till ”Hela 
landet”

Administratör 1177

Efter att man aktiverat ärendetyperna visas dessa 
på hemsidan (kan vara en viss fördröjning 
innan tiderna syns).

Steg för att starta upp webbtidbok på 1177 

Schemaläggare/LITA/Superuser



Vårdgivarwebben e-tjänster

Digitala vårdmöten för respektive förvaltning:

Närhälsan Online (NHO) – gemensam jourmottagning för vårdcentraler via NHO: s ”App”

Min Vårdcentral Online (MVO) –Närhälsan vårdcentralernas egna patienterbjudanden via 
NHO: s ”App”

Min rehabmottagning – Närhälsan rehab egna patienterbjudanden via NHO: s ”App”

Mitt Vårdmöte - exempelvis:
-Regionhälsan Hälsocoach Online
-Regionhälsan Primärvårdens dietistenhet

UM Online – Regionhälsan Ungdomsmottagnings egen ”App” 

Övriga e-tjänster

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/e-tjanster/
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/narhalsan/vard/ehalsa/narhalsan-online2/narhalsan-online/
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/narhalsan/vard/ehalsa/narhalsan-online2/min-vardcentral/
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/narhalsan/vard/ehalsa/narhalsan-online2/rehab---digitala-aterbesok/rehab---digitala-vardmoten/
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/regionhalsan/vard/vardens-digitala-verktyg/digitala-vardmoten/
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/regionhalsan/vard/ungdomsmottagningar/um-online/


➢ AsynjaVisph
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/asynja-visph/

➢ Beställa Bokningsunderlag på en ny tidstyp
Servicekatalog - VGR IT serviceportal (service-now.com)

➢ Beställa 1177-material 
Informationsmaterial - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

➢ Inloggningsguiden på 1177
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster

➢ 1177 e-tjänster Vårdgivarwebben:
www.vgregion.se/1177etjanster

➢ Närhälsan Online - vår gemensamma plattform
Närhälsan Online - vår digitala plattform - Närhälsan (vgregion.se)

➢ Regionhälsan – Mitt vårdmöte
Mitt vårdmöte - Regionhälsans intranät (vgregion.se)

➢ Vårdgivarwebben – digitala vårdmöten i ”Vård och hälsa” och ”Visiba Care”
Digitala vårdmöten - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

➢ Support AsynjaVisph
-Telefon: 010 - 435 80 10

-Funktionsbrevlåda: narhalsan.asynjavisph.verksamhetsstod@vgregion.se

Länkar och support
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https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/asynja-visph/
https://vgregion.service-now.com/sp?id=sc_category&sys_id=8ddea8c1db85f380934af3d31d9619f6
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