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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 
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Design, Inställningar och Administrera användare 
1. Vara upplagd i HSA-katalogen och ha ett HSA-id 
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”. 
  



ANVÄNDARMANUAL FORMULÄR - UPPFÖLJNING 

RELEASE VERSION 19.03 

SENAST ÄNDRAD: 2021-04-21 

 

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

Tfn vx 08-123 132 00  |  www.1177.se  |  Organisationsnr 232100-0016 sid 6 (18)  

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 - UPPFÖLJNING 

RELEASE VERSION 19.03 

SENAST ÄNDRAD: 2021-04-21 

 

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 (18)  

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. 

 

 

  

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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3. Uppföljning av formulärsvar 
I tjänsten Uppföljning kan du som vårdpersonal titta på och hantera de formulär som är 
utskickade av din enhet. Det finns stöd för följande funktioner; 

• Se utskickade formulär 
• Skicka påminnelse 
• Se besvarade formulär 
• Markera formulär som hanterade 
• Exportera formulärsvar 
• Gallra formulärsvar 

3.1. Se alla formulär  
På fliken Alla formulär listas formulär i följande formulärstatus; 

• Skickad - utskickat men ej ännu besvarat  
• Påbörjad - invånaren har börjat svara på ett formulär men ej avslutat det 
• Klar, ej inskickad – invånaren har besvarat alla frågor men ej skickat in formuläret 

ännu 
• Besvarad - inskickat och besvarat formulär  

Notera att formulärstatusen Skickad sätts när formuläret skapas från formulärmallen. Detta 
innebär att för ett formulär som är skickas via tjänsten Utskick visas tidpunkten när 
formuläret skickades ut till invånaren. För ett Invånarinitierat formulär1 visas tiden när 
invånaren själv skapade formuläret, dvs från 1177 Vårdguidens e-tjänster Formulär att fylla 
i, när invånaren öppnade det Invånarinitierade formuläret och valde knappen Fortsätt för 
att gå vidare och besvara frågorna.  

I vyn Alla formulär ser du information om invånarens personnummer och namn, namnet på 
formulärmallen, när formuläret skickades iväg, vilken status formuläret har och datumet för 
statusändring. Du ser även kolumnerna Vårdstatus och Vårdstatus datum där information 
om formuläret är Hanterat och i så fall när den senast hanterades. 

Du kan markera ett eller fler formulär via kryssrutan längst till vänster av respektive rad. 
Om du vill markera alla formulär du ser i listvyn, klicka i kryssrutan som är högst upp 
rubrikraden. 
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Via historiksymbolen längst ut till höger har du möjlighet att se en översikt över 
vårdpersonalens aktiviteter för ett formulärsvar. Historiksymbolen syns enbart om det finns 
några aktiviteter 

De aktiviteter som listas är Inkorgsmeddelande skickat (visas i det fall du valde att skapa ett  
inkorgsmeddelande till inkorgen hos 1177 vid utskick av formuläret), Skickade påminnelse, 
Hanterad, Hanterad ångrad, Exporterad som PDF, Exporterad som CSV, Skickade 
påminnelse, Gallrad eller Gallrad återtagen. Du ser vem som utförde vårdaktiviteten och 
vid vilken tidpunkt. Senaste aktivitet listas överst. 

 

Markera alla 
formulär 
genom att 
kryssa i 
kryssrutan i 
rubrikraden  
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3.1.1. Sortering på fliken Alla formulär 
Sortering är möjlig att göra per kolumn genom att klicka på pilen intill den rubrik som du 
önskar sortera på. Listan har en default-sortering på Formulärstatus datum. 

Listan kan sorteras på kolumnerna Personnummer, Formulär, Utskickad, Formulärstatus, 
Formulärstatus datum, Vårdstatus och Vårdstatus datum. 

3.1.2. Filtrering på fliken Alla formulär 
Nedanstående fält är möjliga att filtrera på, det går att välja ett eller flera alternativ. 

 
 

Om ni har valt att skicka ut en formulärmall som ni i Design prenumererar på kan denna 
mall filtreras på så länge prenumerationen är aktiv. Om ni i Design slutar att prenumerera 
på mallen, kommer Formulären synas i listan i Uppföljning, men går dock ej längre att 
filtreras på. 

3.1.3. Titta på ett specifikt formulärsvar 
Formulär med status Besvarad kan du öppna och se svaren. Klicka var som helst på raden 
du är intresserad av. Du kommer då till en ny vy där du ser information om invånaren samt 
invånarens svar. Alla svarsalternativ som fanns valbara visas och du ser svaret turkos-
markerat. Här kan du även välja att markera ett formulär som Hanterad. Då visas 
information om vem som hanterade formuläret och när. Du kan också välja att Ångra 
hanterad.  

Klicka på Tillbaka för att återgå till listvyn Alla formulär. 

Här kan du filtrera 
listan 
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Om formuläret är besvarat av ett ombud syns namn och personnummer för ombudet till 
vänster om aktuell patient. 

 
 

  

Information om vald patient Gå tillbaka till listvyn 

Du kan Hantera/Ångra hanterad i denna vy 
och ser information när denna vårdaktivitet 
senast gjordes för formuläret. 

Svaret är markerat med turkos färg 
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3.2. Markera ett formulär som Hanterat 
Det är möjligt att markera ett eller flera formulär som hanterat. Välj det aktuella formuläret 
genom att kryssa i rutan intill formuläret samt klicka på Hantera. 

När formuläret är hanterat visas det i kolumnen Vårdstatus samt tidpunkten. 

Funktion för att Hantera finns även tillgänglig när man öppnat ett besvarat formulär.  

 

3.2.1. Ångra Hantera 
På samma sätt som du valde ett formulär och markerade det som hanterat, kan du ångra 
detta genom att klicka på Ångra hantera. 

Funktionen för att Ångra hantera finns även tillgänglig när man öppnat ett besvarat 
formulär.  

2. Klicka Hantera 

1. Kryssa för det/de formulär du 
vill markera som hanterad 



ANVÄNDARMANUAL FORMULÄR - UPPFÖLJNING 

RELEASE VERSION 19.03 

SENAST ÄNDRAD: 2021-04-21 

 

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 (18)  

 

3.3. Exportera formulärsvar  
 
Denna information är flyttad till vår öppna wiki. Information om manualer och lathundar 
finns under menyvalet ”Manualer och utbildning”. 
Adress till webben är https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/overview 

  

2. Klicka Ångra hanterad 

1. Kryssa för det/de formulär du vill 
ångra att du markerade som Hanterad 
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3.4. Skicka en Påminnelse 
Det finns även en påminnelsefunktion i Uppföljning vilken du når genom att klicka på 
fliken Påminnelser. 

Här listas formulär som ej besvarats, dvs formulär med följande status; 

• Skickad - utskickat men ej ännu besvarat  
• Påbörjad - invånaren har börjat svara på ett formulär men ej avslutat det 
• Klar, ej inskickad – invånaren har besvarat alla frågor men ej skickat in formuläret 

ännu 

Du ser i denna vy kolumner med information om invånarens personnummer och namn, 
namnet på formulärmallen, när formuläret skickades iväg, vilken status formuläret har och 
datumet för statusändring. Du ser även kolumnen Påmind av och Påmind datum Och 
information om när den senaste påminnelsen skickades ut och av vem. Information om 
invånarens aviseringsinställningar syns längst till höger på raden i kolumnen Aviseringar. 

Via historik-symbolen längst ut till höger har du möjlighet att se en översikt över 
vårdpersonalens aktiviteter för ett formulärsvar. Historiksymbolen syns enbart om det finns 
några aktiviteter. 

Markera de mottagare som du vill skicka en påminnelse till och klicka på knappen Skicka 
påminnelse. 

 
 
En dialogruta öppnas där du ser ett standardmeddelande. Texten kan redigeras om du 
önskar skriva ett eget meddelande som skickas till mottagaren. Säkerställ att du följer 
riktlinjerna för inkorgsfunktionen. 

2. Klicka Skicka påminnelse 

1. Kryssa för det/de invånare som du 
vill skicka påminnelse till 
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Klicka på Skicka för att skicka påminnelsen.  

 
När påminnelsen har skickats iväg så får du en kvittens i ett fönster med vilka som 
påminnelsen har skickats till och om den nått alla mottagare. 
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3.4.1. Sortering på fliken Påminnelser  
Sortering är möjlig att göra per kolumn genom att klicka på pilen intill den rubrik som du 
önskar sortera på. Formulärstatus datum är det fält som vyn är sorterat på per default. 

Listan kan sorteras på kolumnerna Personnummer, Formulär, Utskickad, Formulärstatus, 
och Formulärstatus datum. Observera att sortering för kolumnen Formulärstatus sker så 
formulären sorteras klustrat per bokstav men ej lägger sig i alfabetisk ordning. (Sorteringen 
sker i bakgrunden på namnen CREATED, ONGOING, PENDING_COMPLETION, 
COMPLETED.) 

3.4.2. Filtrering på fliken Påminnelser 
Nedanstående fält är möjliga att filtrera på, det går att välja ett eller flera alternativ.  

 
 

Om ni har valt att skicka ut en formulärmall som ni i Design prenumererar på kan denna 
mall filtreras på så länge prenumerationen är aktiv. Om ni i Design slutar att prenumerera 
på mallen, kommer Formulären synas i listan i Uppföljning, men går dock ej längre att 
filtreras på. 
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4. Gallring - rensning av formulär 
Denna information är flyttad till vår öppna wiki. Information om manualer och lathundar 
finns under menyvalet ”Manualer och utbildning”. 

Adress till webben är https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/overview 

5. Detaljer - mer information om formulären 
På fliken Detaljer kan du se mer information om varje formulärsvar. Här visas; 

• När formuläret senast måste besvaras av invånaren innan svarstiden löper ut  
• När formuläret senast måste gallras 

• Formulärmallens id och versionsnummer. 

• Formulärets id-nummer. 
På denna vy kan du även Exportera, Hantera, Ångra hantera samt Gallra formulärsvar. 

 
 

6. 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. 
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