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1. Inledning 
Tjänsten Formulärhantering vänder sig till både vårdpersonal och invånare. 
Formulärhantering innefattar tjänsterna: 

 

 

Tjänst Beskrivning 

Design • Tjänst för att skapa formulärmallar 
• Tillgänglig för användare som är upplagda i HSA-katalogen med ett HSA-

id.  
• Användaren behöver även vara upplagd i Formulärhanterings 

behörighetstjänst 

Utskick • Tjänst för att skicka formulär till invånare 
• Tillgänglig för användare är upplagd i HSA-katalogen med ett HSA-id och 

som har vårdmedarbetaruppdraget ”Vård och behandling”, och/eller 
”Kvalitetsregister”, på aktuell enhet. 

• Användaren behöver även vara upplagd i Formulärhanterings 
behörighetstjänst. 

Uppföljning • Tjänst för att följa upp utskickade och besvarade formulär. 
• Tillgänglig för användare är upplagd i HSA-katalogen med ett HSA-id och 

som har vårdmedarbetaruppdraget ”Vård och behandling”, och/eller 
”Kvalitetsregister”, på aktuell enhet. 

• Användaren behöver även vara upplagd i Formulärhanterings 
behörighetstjänst. 

Administrera • Tjänst för att administrera behörighet och roller i tjänsterna Design, 
Utskick och Uppföljning. 

• Tillgänglig för användare som är upplagda i HSA-katalogen med ett HSA-
id.  

• Användaren behöver även vara upplagd i Formulärhanterings 
behörighetstjänst 

Formulär att fylla i • Invånarens gränssnitt för att besvara formulär på 1177 Vårdguidens e-
tjänster 

• Tillgänglig för invånare inloggad på 1177.se 
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Malladministratören skapar formulärmallar i tjänsten Design och anger hur de får användas. 
Mallarna kan delas med andra vårdenheter eller användas endast på den egna enheten. För 
att skapa en mall kan användaren välja att utgå från en befintlig mall eller skapa en helt ny.  

I tjänsten Design finns även Erbjuden e-tjänst, vilket är ett gränssnitt där användaren anger 
formulärmallar och målgrupper för ett formulärflöde där invånaren själv initierar en 
vårdkontakt. Erbjuden e-tjänst visas på 1177 Vårdguidens e-tjänster för alla invånare som 
uppfyller målgruppens kriterier. 

I tjänsten Utskick skickas formuläret till en enskild invånare eller till en hel mottagarlista. 
Här visas också information om invånarens har slagit på sms- och mailavisering. 

Tjänsten Uppföljning innehåller utskickade och besvarade formulär. Här kan 
vårdpersonalen följa formulärets status samt markera formuläret som ”hanterat”. Det finns 
möjlighet att skicka påminnelser till invånaren för obesvarade formulär och här kan 
vårdpersonalen även exportera formulärsvar i PDF- och CSV-format.  

Invånaren når formulären i 1177 Vårdguidens e-tjänster via meddelanden i inkorgen samt 
under Övriga tjänster och menyvalet Formulär att fylla. Vid Formulär att fylla i kan 
invånaren besvara formulär, nå Erbjuden e-tjänst som för invånaren heter Fler tillgängliga 
frågeformlär, samt titta på sina besvarade formulär. 

1.1. Personuppgiftsincident 
För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen är det 
viktigt att organisationer som behandlar personuppgifter har rutiner på plats för att kunna 
upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.  
Anmäl omedelbart en personuppgiftsincident till er lokala Personuppgiftsansvarige.  

2. Inloggning och val av enhet 
För att logga in i Design, Utskick eller Uppföljning, gå till https://personal.formular.1177.se 
och logga in i vald tjänst med ditt e-Tjänstekort. Du når tjänsten Administrera via 
https://personal.formular.1177.se/admin, alternativt via huvudmenyn om du redan är 
inloggad. 

Åtkomsten styrs i två steg: 
Utskick och Uppföljning 

1. Vara upplagd i HSA-katalogen och inneha ett vårdmedarbetaruppdrag med 
syfte/ändamål ”Vård och behandling” och/eller ”Kvalitetsregister” på aktuell enhet 

2. Vara upplagd i Formulärtjänstens behörighetstjänst 

• Roll FORM_SENDER ger åtkomst till Utskick för att skicka ut formulär 
• Roll FORM_READER ger åtkomst till Uppföljning för att hantera utskickade 

och besvarade formulär 
Design, Inställningar och Administrera användare 

1. Vara upplagd i HSA-katalogen och ha ett HSA-id 
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2. Vara upplagd i Formulärtjänstens behörighetstjänst 
• Roll ADMIN ger åtkomst till Administrera användare för att hantera 

behörigheter 

• Roll FORM_DESIGNER ger åtkomst till Design för att skapa och redigera 
mallar 

• Roll FORM_CONFIG ger åtkomst till Inställningar för att konfigurera FTP-
server för export av data i Uppföljning 

 
I Administrera, Design och Inställningar  styrs behörigheten på den enhet 
(Verksamhetsområdet) eller vårdgivare som du har fått behörighet till. 

I Design, Utskick och Uppföljning har du möjlighet att utöver Verksamhetsområdet även 
välja att jobba med någon av Verksamhetsområdets Kopplade enheter/Ingående enheter. 
Kontakta din lokala HSA-förvaltning om någon enhet saknas i listan. 

 

2.1. Behörighet Kvalitetsregister  
Tjänsten har stöd för behörighet Kvalitetsregister. Vid inloggning med 
vårdmedarbetaruppdrag ”Kvalitetsregister” når du formulärmallar samt formulär skapade 
med uppdraget Kvalitetsregister och är ej tillgängliga för vårdmedarbetaruppdrag ”Vård 
och behandling” och vice versa. Data skapad med vårdmedarbetaruppdrag 
”Kvalitetsregister” lagras i en egen databas, helt skild från data skapad under 
vårdmedarbetaruppdrag ”Vård och behandling”. 
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2.2. Logga in i tjänsten 
För att logga in i tjänsten, välj en enhet i listan och klicka på Välj. 

 

 
Om du saknar behörighet inom tjänsten Formulär kommer du få information om detta: 

 
 

  

Välj enheten enligt eTjänstekortet 
alternativt en av verksamhetsområdets 
Kopplade enheter. 



ANVÄNDARMANUAL FORMULÄR - UTSKICK 

RELEASE VERSION 19.02 

SENAST ÄNDRAD: 2019-05-20 

 

1177 Vårdguiden  |  Besök: Södermalmsallé 36  |  Box 175 33, 118 91 Stockholm  

Tfn vx 08-123 132 00  |  www.1177.se  |  Organisationsnr 232100-0016 sid 7 (15)  

Väl inloggad ser du den enhet du är inloggad med enligt eTjänstekortets 
medarbetaruppdrag samt den valda enheten. Du kan byta enhet genom att klicka Byt enhet. 
Utloggning sker via symbolen till höger om ditt namn.  

 

 

3. Skicka formulär 
I tjänsten Utskick kan du skicka formulär till invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 
Invånaren får ett meddelande i sin inkorg på 1177.se om att det finns ett formulär att 
besvara. Har invånaren slagit på avisering i 1177 Vårdguidens e-tjänster blir invånaren även 
aviserad via sms/e-post. 

3.1. Välj formulärmall 
Börja med att välja den formulärmall du vill använda för utskicket. De mallar som har 
status Klar för utskick i tjänsten Design är tillgängliga för dig att använda. Enbart mallar 
som tillgängliggjorts för din enhet visas här. 

När du har valt Formulärmall ser du datum då den publicerades samt version av mallen. Du 
kan välja att titta på formuläret som du har valt för utskick genom att klicka på knappen 
Visa formulär. Du ser då formuläret så som invånaren kommer att se det på 1177.se.  

Enheten du har valt att 
arbeta för syns längst upp i 
webbfönstret. 
Du loggar ut via symbolen 
till höger om ditt namn 

När du är inloggad kan du navigera mellan de 
tjänster du har behörighet till via huvudmenyn 
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Välj formulärmall 

Välj Visa formulär för att se formuläret såsom 
invånaren kommer se det på 1177.se 
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3.2. Lägg till mottagare 
Det går att göra utskick till cirka 250 mottagare åt gången. För att lägga till mottagare för 
ditt utskick kan du välja att antingen skriva in ett personnummer i taget alternativt att lägga 
till flera mottagare via funktionen Importera från fil. Du kan även välja att kombinera de 
två alternativen. 

Lägg till en mottagare i taget genom att skriva mottagarens personnummer i formatet 
ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Tryck på plustecknet eller enter på tangentbordet för att lägga till 
mottagaren i listan.  

 

 

 

För att lägga till fler mottagare på en gång, säkerställ att du har en textfil med rätt format av 
personnummer. 

Tillåtna format är: 

”ÅÅÅÅMMDDNNNN, ÅÅÅÅMMDDNNNN, ÅÅÅÅMMDDNNNN” 

alternativt 

”ÅÅÅÅMMDDNNNN 

ÅÅÅÅMMDDNNNN 

ÅÅÅÅMMDDNNNN” 

Skriv in personnummer enligt format 
ÅÅÅÅMMDD-XXXX eller 
ÅÅÅÅMMDDNNNN och tryck enter 
alternativt klicka på plus-tecknet 
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Klicka på Importera från fil och välj din textfil. 

 
 

 

Om vissa personnummer inte är korrekta eller av annan anledning inte kan användas för 
utskick får du information om detta i ett varningsmeddelande. Anledningar kan vara att 
invånaren redan är tillagd på mottagarlistan, personnumret är felaktigt, att invånaren har 
skyddad identitet eller att det har skett oväntade fel vid anrop mot personuppgiftstjänsten. 
 

Använd Importera från fil för att lägga 
till en hel mottagarlista 
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- 

Om du lägger till mottagare genom att 
importera från fil och vissa 
personnummer inte är korrekta eller av 
annan anledning inte kunde användas för 
utskick får du information om detta i ett 
varnings-meddelande. 
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3.3. Information om avisering 
När du har lagt till mottagare i mottagarlistan får du information om hur invånaren kan nå 
formuläret samt invånarens aviseringsinställningar. 

Om invånaren inte har aktiverat sms- eller mailavisering i 1177 Vårdguidens E-tjänster får 
hen ingen avisering om att det finns ett formulär att besvara. Invånaren kommer dock nå 
formuläret via sin inkorg i 1177 Vårdguidens E-tjänster. 

 
 

  

I mottagarlistan får du 
information om 
invånarens 
aviseringsinställningar 

Invånare som har skyddad identitet går inte att lägga till i mottagarlistan 



ANVÄNDARMANUAL FORMULÄR - UTSKICK 

RELEASE VERSION 19.02 

SENAST ÄNDRAD: 2019-05-20 

 

1177 Vårdguiden  |  Besök: Södermalmsallé 36  |  Box 175 33, 118 91 Stockholm  

Tfn vx 08-123 132 00  |  www.1177.se  |  Organisationsnr 232100-0016 sid 13 (15)  

3.4. Ta bort mottagare 
Du kan ta bort mottagare genom att klicka på symbolen papperskorgen bredvid 
mottagarens namn. Du kan även ta bort alla mottagare genom att klicka knappen Rensa 
lista. 

 

3.5. Skicka iväg formuläret 
När du har valt mall och lagt till mottagare klickar du på Skicka formulär. Innan formuläret 
skickas iväg visas mottagarlistan och hur de kommer att bli aviserade. Du har även 
möjlighet att redigera inkorgsmeddelandet som kommer att visas i invånarens inkorg.  

TIPS! Det går bra att lägga in länkar i inkorgsmeddelandet, utöver den länk till formuläret 
som genereras automatiskt. Så här skriver du för att lägga in en länk i inkorgsmeddelandet: 

• <ulink url="LÄNK">LÄNKTEXT</ulink> 
o Exempel: <ulink url="https://formular.1177.se">Lista mina 

formulär</ulink> 

Det finns möjlighet att ange ett meddelande inne i formuläret. Meddelandet syns högst upp 
i toppen av formulärets första sida. 

Klicka på soptunnan för att 
radera en mottagare i taget 

Rensa lista raderar hela mottagarlistan 
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Redigera inkorgsmeddelandet som visas 
för invånaren.  

Skicka formuläret 

Det finns möjlighet att skicka ett 
formulärmeddelande till invånaren. 
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När formuläret har skickats iväg får du en kvittens  att formulären är skickade. Om 
aviseringar inte kunde göras, eller om vissa formulär inte kunde skickas, visas en lista över 
vilka invånare det gäller. 

 
 

4. Hjälp 
Du når hjälpsektionen via huvudmenyn. Här hittar du länk för att kontakta förvaltningen 
och du har möjlighet att ladda ned manualer för Design, Utskick, Uppföljning och 
Administrera. 

 
 

En kvittens visar att formulär skickades. 

Om utskick innehåller någon slags  
observandum visas dessa mottagare upp 
i en lista med information i röd text  


