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Steg 1: Innan programmet börjar utvecklas 

Stäm av idén och få en orientering om SoB 
☐ Idén har stämts av med förvaltningens kontaktperson eller med Avdelning Vårdens 

digitalisering. 

☐ Idén har förankrats hos vårdpersonal och enhetschef på en vårdenhet. 

☐ Det finns personal/en arbetsgrupp som har tid delta i utvecklingen av programmet 

(personal behöver ha tid att delta på möten och se prototyper av programmet och vid 

vissa program även bidra med att ta fram material till programmet). 

☐ Har av kontaktperson eller Avdelning Vårdens digitalisering fått information om SoB:s 

möjligheter och begränsningar (ofta ett Skype-möte). 

☐ Har fyllt i blanketten Nominera idé till stödprogram (eller motsvarande för 

behandlingsprogram).  

☐ Har bett den som ska vara ansvarig för programmet, dess ägare (”utgivare”) att mejla 

blanketten till sob@vgregion.se . Ofta är det verksamhetschef eller motsvarande som är 

ansvarig för programmet. 

☐ Har fått bekräftelse på att nomineringsblanketten har tagits emot av Avdelning Vårdens 

digitalisering. 

☐ Har fått bekräftelse från kontaktperson eller Avdelning Vårdens digitalisering att 

programmet kan börja utvecklas i SoB. 

 

Steg 2: Utveckla programmet 

Börja med att göra en nu- och en nylägesprocess 
☐ Har gjort en nulägesprocess över hur (vård-) processen ser ut nu. Inkludera aktiviteter 

för patient/invånare, vårdpersonal och administrativ personal. Kan göras med post it-

lappar eller att man bara skriver ned de olika stegen för respektive kategori.  

☐ Har gjort en nylägesprocess över hur (vård-) processen ska se ut när programmet 

används (ur både patientens, vårdpersonalens och den administrativa personalens 

perspektiv). Detta förtydligar behoven och utifrån denna kan designern skapa den 

första prototypen. 

☐ Designern har utifrån de beskrivna behoven och nylägesprocessen skapat en/flera 

prototyper som har (acceptans-) testats av vårdpersonal och gärna brukare.  

☐ En sista prototyp har accepterats av vårdpersonal. 

☐ En riskanalys har gjorts tillsammans med personalen. 

☐ Riskanalysen har skickats in till Avdelning Vårdens digitalisering via sob@vgregion.se  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05243e62-86a3-4daa-b3ae-f592b7de29a5?a=false&guest=true
mailto:sob@vgregion.se
mailto:sob@vgregion.se
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☐ Ett användarstöd har tagits fram (hjälpsamt men inte obligatoriskt). Avdelning Vårdens 

digitalisering kan eventuellt bistå med detta. 

 

Steg 3: Ordna de tekniska förutsättningarna 

Aktivera SoB och dela ut behörigheter 
☐ Kontaktpersonen för projektet har sett till att personal som ska arbeta med Stöd och 

behandling har webbläsaren Google Chrome. VGR-IT kan skjuta ut Chrome. 

Webbläsarna Chrome och Microsoft Edge fungerar bäst med SoB. En del som 

använder Internet Explorer kan stöta på inloggningsproblem om man har flera 

medarbetaruppdrag. 

☐ Personal som ska arbeta med Stöd och behandling har SITHS-kort, kod till kortet och 

en kortläsare (kortläsare finns på tangentbord eller är inbyggt i bärbara datorer), samt 

NetID till datorn (finns redan installerat i alla VGR-datorer). 

☐ Enheten har 1177:s basutbud av e-tjänster (slutenvårdsavdelningar behöver inte ha 

basutbudet). 

☐ Enheten har en lokal administratör för 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

☐ Avdelning Vårdens digitalisering har delat ut ”uthoppstjänsten” Stöd och behandling 

till enheten.  

☐ Den lokala 1177-administratören har aktiverat ärendetypen Stöd och behandling för 

enheten med urvalet ”Alla” (gör så att enhetens kontaktkort syns på 1177.se , under 

”Hitta vård”). 

☐ Kontaktpersonen för projektet har sett till så att personal som ska arbeta med 

programmet har fått (medarbetar-) uppdraget Vård och behandling (VoB) 

Sammanhållen journalföring (SJF) vid den klinik/vårdenhet som enheten tillhör. 

☐ Enheten har bestämt två (minst) personer som ska ha rollen Behörighetsadministratör 

för enheten. Se bilaga 1 för beskrivning av de olika rollerna/behörigheterna i Stöd och 

behandling. 

☐ Avdelning Vårdens digitalisering har (i Stöd och behandling) lagt till enheten samt 

minst en behörighetsadministratör. 

☐ Behörighetsadministratör vid enheten har lagt till personal i de roller de ska ha i Stöd 

och behandling. 
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Steg 4: Utbildning och support 

Utbildning, lathundar och manualer 
☐ Vårdpersonal har fått utbildning i hur tjänsten Stöd och behandling fungerar. 

Avdelning Vårdens digitalisering kan bistå med utbildning i tjänsten. 

☐ Vårdpersonal har fått utbildning i hur programmet de ska använda fungerar. 

☐ Personal som har administrativa roller i Stöd och behandling har fått lathundar och 

eventuellt utbildning.  

☐ Vårdpersonal vet att de kan hämta manualer på www.vgregion.se/sob , under Support. 

☐ All personal som ska arbeta med SoB känner till Bruksanvisning Stöd och behandling 

& Designverktyget. 

 

Support och avbrottsrutiner 
☐ Vårdpersonal känner till att viktig information och supportmaterial finns under 

Support på www.vgregion.se/sob  

☐ Vårdpersonal känner till rutiner för att få support. Om möjligt, ordna så att det finns en 

superanvändare som personal kan vända sig till i första hand. Om superanvändaren inte 

kan lösa problemet så kan den skicka frågan vidare till Avdelning Vårdens 

digitalisering på sob@vgregion.se  

☐ Personal prenumererar på information om driftstatus och servicefönster från Inera. 

☐ Personal känner till webbsidan Information från nationella förvaltningen där 

Inera publicerar nyheter och information om aktuella problem.  

☐ Enheten har tagit fram en avbrottsrutin. Verksamheten behöver ha en rutin vid 

oförutsedda avbrott i Stöd och behandling, strömavbrott eller om koppling till servern 

saknas.  

 

Steg 5: Börja använda programmet 

De sista stegen 
☐ Avdelning Vårdens digitalisering har gjort en slutgranskning av programmet. 

☐ Kontaktpersonen har skrivit en kort beskrivning (en till två meningar) av programmet 

som Avdelning vårdens digitalisering kan använda när programmet publiceras till 

Innehållskatalogen för Stöd och behandling. 

☐ Kontaktpersonen (eller utgivaren) har bestämt om programmet ska vara ”publikt” dvs 

om andra regioner ska kunna se att det finns (de har inte tillgång till programmet). 

http://www.vgregion.se/sob
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/56805fcc-3e99-4c18-8f6c-e24dd2802574?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/56805fcc-3e99-4c18-8f6c-e24dd2802574?a=false&guest=true
http://www.vgregion.se/sob
mailto:sob@vgregion.se
https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-prenumeration-driftstatus-och-servicefonster/
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/3063342/Information+fr+n+nationella+f+rvaltningen
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☐ Designern har exporterat programmet. 

☐ Avdelning Vårdens digitalisering har publicerat programmet till Västra 

Götalandsregionen och programmet visas nu i Innehållskatalogen. 

☐ Avdelning Vårdens digitalisering har delat ut programmet till berörda enheter 

✓ Klart! Personal vid berörda enheter kan nu starta programmet för invånare. 
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Bilaga 1: Roller i Stöd och Behandling 
Berörd chef/ansvarig för införandet av programmet utser de personer som ska inneha de 

olika rollerna så att de kan få medarbetaruppdrag och behörighet till plattformen Stöd och 

behandling.  

 En person kan ha flera roller i Stöd och behandling, men det måste finnas 

minst två (2) personer på varje roll. Vid längre frånvaro kan vid behov 

tillfälliga behörigheter tilldelas.   

 En person som inte arbetar på enheten kan i vissa fall finnas få roller i SoB 

(t.ex. Behandlare) på den aktuella enheten – denne ska då ha tilldelats 

medarbetaruppdrag på enheten.  

 

Roll i Stöd och 
Behandling 

Beskrivning Personer på enheten 

Behörighetsadministratör 

 

 Tilldelar vårdpersonal roller i 
Stöd och behandling på enheten 

 Inaktiverar vårdpersonal i Stöd 
och Behandling på enheten 

 

Namn:  

 

Namn:  
 

Behandlare 

 Kan starta moment för invånare 

 Kan bedriva behandling  

 Kan kommunicera med invånaren 

 Kan sätta invånares moment (behandling) i 
vidmakthållandefas 

 Kan avsluta behandling för invånare den är 
ansvarig för 

Namn:  

 

Namn:  
 

Invånaradministratör 

 

 Kan starta moment (behandling) för en 
invånare genom att tilldela invånaren ett 
moment och en behandlare. 

 Kan överblicka och bevaka händelser för 
alla invånare och pågående moment. 

 Kan vid behov byta behandlare i ett 
pågående moment. 

 Kan se publika moment i 
innehållskatalogen 

Namn:  

 

Namn:  
 

Dataadministratör 

 

 Kan exportera invånaruppgifter från 
moment på aktiv enhet i Stöd och 
Behandling 

 Kan gallra invånaruppgifter från Stöd och 
Behandling efter att invånarens moment 
har avslutats. 

 

Namn:  

 

Namn:  
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Bilaga 2: Kontakt & länkar 

Funktion           Kontakt 

Införandestöd och support för Stöd och behandling i 

VGR vid Avdelning Vårdens digitalisering 

 

 

 

sob@vgregion.se 

 

http://www.vgregion.se/sob  

 

1177 vårdguidens e-tjänster 

1177etjanster@vgregion.se 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-
vard/vardgivarwebben/e-tjanster/  

 

IT-system i vården – Västra Götalandsregionen  

 

Här finns information om de olika IT-system som vi 

använder och kontaktinformation för privata vårdgivare 

inom vårdval 

http://www.vgregion.se/halsa-och-

vard/vardgivarwebben/it/it-system/it-stod-for-

vardval-rehab/  

 

eTjänstekort 

Information om eTjänstekort (SITHS-kort) med länkar till 

vidare information 

 

http://www.vgregion.se/halsa-och-

vard/vardgivarwebben/it/etjanstekort/  

 

Inera AB – Stöd och behandling 

finns information, kommunikationsmaterial, manualer 

och bruksanvisning till Stöd och behandling.  

 

Observera om ni skriver ut material från inera.se gå med 

jämna mellanrum gå in och titta så att det inte finns nya 

versioner. 

 

http://www.inera.se/tjanster/stod_behandling2/  

 

SKR – Sveriges Kommuner och Regioner 

https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/internetba
seratstodochbehandling.internetbaseratstodoc
hbehandling.html  

 

mailto:sob@vgregion.se
mailto:1177etjanster@vgregion.se
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/e-tjanster/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/e-tjanster/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/it-stod-for-vardval-rehab/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/it-stod-for-vardval-rehab/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/it-stod-for-vardval-rehab/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/etjanstekort/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/etjanstekort/
http://www.inera.se/tjanster/stod_behandling2/
https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.internetbaseratstodochbehandling.html
https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.internetbaseratstodochbehandling.html
https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.internetbaseratstodochbehandling.html

