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Vägledningsdokument 

Kommunikation om aktuell 
forskning (KoAF) – 
Vägledningsdokument 
För dig som är anställd inom Västra Götalandsregionen samt 
vårdverksamheter med avtal inom vårdval och vill kommunicera 
aktuell forskning via digitala informationsskärmar.  

Syftet med dokumentet 
Vägledningen ska hjälpa verksamheterna att beställa, installera hård- och 

mjukvara samt publicera information om pågående forskning på digitala 

informationsskärmar i syfte att synliggöra aktuella forskningsprojekt inom Västra 

Götalandsregionens vårdverksamheter. Målgrupp för dokumentet är de som 

ansvarar för och de som hanterar de digitala informationsskärmar som ska 

synliggöra aktuella forskningsprojekt inom Västra Götalandsregionens 

vårdverksamheter. Dokumentet ägs av Västra Götalandsregionen och förvaltas av 

projektdatabasen FoU i VGR.  

Mer information och samlade länkar finns i VGR serviceportal:  

Slutanvändare (VGR IT SP) - Digitala infoskärmar – Kommunikation av 

pågående forskning (KoAF) (service-now.com)  

Att tänka på 
Det finns ett par punkter du som ansvarig behöver tänka på innan du kan 

publicera på skärm:  

1. Informera och få godkänt av din verksamhetschef att 

genomföra beställningen  

https://vgregion.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0025688&sys_kb_id=02d99b2a471c5dd09d34c261e36d4309&spa=1
https://vgregion.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0025688&sys_kb_id=02d99b2a471c5dd09d34c261e36d4309&spa=1
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2. Kontrollera att du har nätverks- och eluttag för skärmar. Detta 

kan också enkelt göras i konsultation med VGR-IT.  

3. Beställ en konsultation av VGR-IT Konsultation för digitala 

skärmar. Det är extra viktigt att du är uppmärksam på steg 

5 i konsultationen - Konfiguration Digitala Infoskärmar.  

4. Projektinformationen som visas på skärmen hämtas från 

projektdatabasen FoU i VGR i form av en RSS-kanal. En 

permalänk som ska registreras i Smartsign (eller annan 

mjukvara/applikation), blir tillgänglig via ett 

beställningsformulär som vårdverksamhetens FoU-guide har 

tillgång till genom hemsidan för projektdatabasen FoU i VGR.   

 

Beställning    
Vårdverksamheter med avtal inom vårdval har egna rutiner för beställning av 

hård- och mjukvara.  

Eventuell beställning av hård- och mjukvara 
(innan du startar)  
OBS! Har du förankrat beställning och informationsdelningen med 

verksamhetschefen? Har du alla tekniska förutsättningar för att påbörja 

informationsdelningen?   

För att kunna visa projektinformation på digitala informationsskärmar inom din 

verksamhet krävs viss utrustning och programvara.   

Finns inte detta redan på plats ska du först och främst göra nödvändiga 

beställningar.   

Support och vägledning i beställnings- och installationsprocessen: Slutanvändare 

(VGR IT SP) - Digitala Infoskärmar - beställning av Digital Infoskärm, tidigare 

Smartsign 10 (service-now.com)   (Artikel i VGR IT Serviceportal)  

Rekommendation: Var noga med att “beställa med konsultation (steg 1)” för 

att förenkla beställningsprocessen. Tänk på att kontrollera tex. behov av 

nätverksuttag och kablar samt var skärmen ska sitta och vad som kan behövas för 

installationen.    

Är det nya medarbetare som ska ha åtkomst, behörighet, till en befintlig site 

(smartsign licens), då är det en behörighetsbeställning som chef gör i 

behörighetsportalen under “AD-undergrupper”   

Ex. P:\SmartsignVGR.förvaltning.avdnamn  (P: är en mapp som du får tillgång till 

via nätverket/på din dator)  

https://vgregion.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sys_id=a58ec9d3478e09509d34c261e36d4322&spa=1
https://vgregion.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sys_id=a58ec9d3478e09509d34c261e36d4322&spa=1
https://vgregion.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sys_id=c54477641bd90910a2810ed1604bcbcf
https://vgregion.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sys_id=c54477641bd90910a2810ed1604bcbcf
https://vgregion.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sys_id=c54477641bd90910a2810ed1604bcbcf
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Vänta tills du har klartecken från VGRIT innan du loggar in i Digitala 

informationsskärmar första gången. Du kommer att få ett mail med information 

och instruktioner.   

Beställ mallar till Smartsign  
För att kunna visa projektdata på ett bra sätt behövs speciella mallar i Smartsign. 

Lägg en beställning i serviceportalen –> övriga supporttjänster. I ”kort 

beskrivning” skriv ”Smartsign: mallar FoU”. En supportmedarbetare kommer att 

hjälpa dig vidare med din beställning.   

Glöm inte att skriva med följande information:   

 Site – vilken avdelning/enhet/mottagning som skall publicera     

 Mallar för publicering    

 Smartsign   

  

Publiceringsprocessen   

Steg 1 - FoU-guide skapar RSS-kanal/länk med önskat 
innehåll  
Hitta din FoU-guide (projektdatabasen FoU i VGR)  

FoU-guiden skapar en RSS-kanal som genererar en permalänk genom följande 

steg:  

1. Logga in på FoU i VGR som FoU-guide   

2. Gå till “FoU-guider” och “RSS-kanaler”    

3. Under rubriken “Skapa ny RSS-kanal”, fyll i formuläret enligt:   

4. Namn: namn på din permalänk (din verksamhet tex.)   

5. Beskrivning: beskrivning av RSS-kanalen, t.ex. vad den visar och 

vad den ska användas till   

6. Arbetsplats: välj urval på arbetsplats. Du kan bara välja bland 

verksamheter du är FoU guide för. Vill du visa andra 

verksamheter behöver du kontakta regional koordinator för 

projektdatabasen FoU i VGR fouivgr@vgregion.se   

7. Definiera urval på arbetsplats: Välj om du vill a) visa alla projekt 

som arbetsplatsen är involverad i eller b) projekt som personer 

som är anställda på arbetsplatsen registrerat   

8. Status: Välj om projekten du vill visa är pågående, avslutade eller 

både och   

https://vgregion.service-now.com/sp?id=sc_cat_item&sys_id=3337d9e0db569b84934af3d31d9619e9
https://www.researchweb.org/is/vgr/document/172011
mailto:fouivgr@vgregion.se
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9. ICD 10: Om du vill söka ut projekt via specifika ICD 10 koder 

kan du välja dessa här (en eller flera)   

10. Hur långt projektet har framskridit: Du kan välja en eller flera 

alternativ   

11. Sök: Om du vill t.ex. söka på en specifik hashtag, skriv 

'#hashtagensnamn'. Du kan också söka generellt på fritext, t.ex. 

'cancer' eller med s.k. wildcards som 'diabet*'    

12. Klicka på “Spara”, RSS-kanalen läggs till och du kan nu kopiera 

din permalänk   

  

Innehållet i RSS-kanalen går att korrigera:   

Om du har ett behov att korrigera din RSS-kanal finns instruktioner nedan   

1. Ändra i befintlig RSS-kanal  

2. Om du ändrar i en befintlig RSS-kanal så innebär det att 

permalänken är intakt, dvs, den ändras inte, men vilket innehåll 

som RSS-kanalen visar ändras. Det innebär alltså att om du t.ex. 

har lagt in en permalänk på en skärm, webbsida eller dylikt så 

behöver du inte uppdatera något på skärmen/webbsidan utan 

innehållet kan ändras direkt i FoU i VGR.  

3. Logga in på FoU i VGR som FoU-guide  

4. Gå till “FoU-guider” och “RSS-kanaler” (observera, detta finns 

inte i gränssnittet ännu, får koordineras med Evelina/Christina 

som styr över den sidan)   

5. Här ser du en lista på dina befintliga RSS-kanaler, klicka på ändra 

på RSS-kanalen du vill ändra  

6. Uppdatera urval och sökning enligt dina önskemål  

7. Klicka på “Spara  

  

Steg 2 - Publicera länken i Smartsign som en datakälla med 
hjälp av våra mallar  
Vårdverksamheter med avtal inom vårdval har eventuellt annan mjukvara och 

hänvisas i dessa fall till den egna supporten.  

Slutanvändare (VGR IT SP) - Digitala infoskärmar - snabb introduktion 

(Smartsign) (VGR serviceportal)  

  

 

https://vgregion.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sys_id=ee78c5d6976689d0e35f3aafe153af7a
https://vgregion.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sys_id=ee78c5d6976689d0e35f3aafe153af7a
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Länkar till utbildningsfilmer för publicering i Smartsign  

 

Hur du gör när du ska publicera för första gången   

KoAF - Publicera för första gången 7.13 min  

Hur du gör när du ska publicera på helskärm   

KoAF - Publicera på helskärm 3.23 min  

Hur du publicerar på helskärm på olika tider på dagen   

KoAF - Publicera på helskärm vid olika tider 8.24 min  

Hur du byter layout och hur du publicerar på hel och halvskärm   

KoAF - Byta layout och publicera på hel- och halvskärm 10.54 min  

  

Publicera ”steg-för-steg” 

 

 Logga in i Smartsign, välj publicera på skärm.    

 

https://player.vgregion.se/embed/h7dpUtS5v3bBjxkXFZ6TEF/UAiSPijXG7UbBCxnYW9x7g
https://player.vgregion.se/embed/4QZg5tCSqGdkXNtMq7Tpnt/Yvb7mBh5sofjSaJJxFVt8P
https://player.vgregion.se/embed/HWumDaArrBpWmu8iwGMHKk/YWrvde3RfX6FkEjKeittuF
https://player.vgregion.se/embed/AaNhdShj9SJJzzZGm6aq9y/EwXqoxcM24J4BdYT7HoJkK
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 Välj ”ny bokning” nere i höger hörn och välj ”nästa”.   

 Välj ”Lägg till media”, i rullisten väljer du ”mallar” och anropar 

sen datakällan som URL.    

 

 Välj önskad layout t.ex. ”Helskärm, 50/50, Basic+RSS”   

 Hur det ser ut när URL länk är korrekt  

 

  

 Klicka på uppladdad spelning, välj nästa   

 Välj ”inget slutdatum”   

 Klicka på nästa och slutför publicering  

   

Hur långt tid tar det (punkt 1 – 2)   
Synkningen (innan man ser det du har publicerat på skärmen) kan ta upp till 10 

minuter. Resterande steg beror på hur van du är vid att arbeta med Smartsign, men 

inte mer än ca 3 minuter.   
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Vid frågor ang. Smartsign kontakta följande:   

Smartsign Support och utbildning: Telefon: 010 - 410 77 00   

E-post: support@smartsign.se  

 

 

 

Snabbinstruktioner “Publicering i Smartsign för 
helskärmslayout”   

 Skapa RSS-kanal    

 Generar permalänk/URL (Detta görs en gång, i början)  - 

kontrollera i webbläsare att det fungerar.   

 Snabbåtkomst för publicering    

 Logga in  

 Publicera på skärm  

 Ny bokning  

 Lägg till media ”Mallar”   

 Välj önskad ”Mall”    

 Kopiera in RSS-Länk i önskad mall under datakälla och spara 

(kan ske automatiskt)   

 Välj URL – första gången du publicerar din länk   

 Markera alla  

 Ändra  

 Välj alla  

 Nästa  

 Ladda upp  

mailto:support@smartsign.se

