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Översikt 

Om användarstödet och annat supportmaterial 

Syftet med användarstödet är att ge en sammanfattande presentation av de viktigaste 

funktionerna i Måendekollen Psykiatri En komplett beskrivning av alla delar och 

funktioner som finns i Stöd och behandling (som t.ex. hur man flyttar en patient mellan 

olika enheter), ges i manualerna från Inera, se avsnittet om support i slutet av 

användarstödet. 

Användningsområde 

Måendekollen har skapats för att underlätta insamling av uppgifter om patienters mående. I 

programmet finns ett bibliotek av vanliga frågeformulär som kan startas vid behov, och 

även schemaläggas att starta med ett visst intervall (t.ex. 1 gång per månad). 

Programmet kan användas inför ett första besök, under pågående behandling samt vid 

avslut. 

Logga in  
Logga in via inloggningssidan för vårdpersonal hos Inera: http://www.inera.se/stod-

behandling-inloggning-vardpersonal  

Klicka på den översta länken ”Logga in i Stöd och behandling (arbeta med 

invånare/patienter)”.  

Använd SITHS-kort och säkerhetskod för att logga in. Om du får en fråga om vilket 

medarbetaruppdrag du ska använda, välj det alternativ som har ”Vård och behandling” som 

syfte och ”VoB SJF” i namnet. Inloggningsprocessen ser lite olika ut beroende på 

webbläsare. 

Spara bokmärke 

Spara gärna adressen till inloggningssidan som bokmärke/favorit. Vårdpersonal som 

arbetar med Stöd och behandling kan använda webbläsarna Google Chrome eller Internet 

Explorer 11. Nedan beskrivs hur du skapar bokmärken i respektive webbläsare. 

Google Chrome 

  

I Chrome kan man spara bokmärke genom att klicka på den lilla stjärnan längst till höger i 

adressfältet (eller tryck ctrl + D) och spara bokmärket på en lämplig plats, till exempel 

”Bokmärkesfältet” (en list under adressfältet). Om detta inte syns kan ange kortkommandot 

Ctrl + Shift + B (eller trycka på knappen i övre högra hörnet med tre prickar i en lodrät 

http://www.inera.se/stod-behandling-inloggning-vardpersonal
http://www.inera.se/stod-behandling-inloggning-vardpersonal
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linje, sedan ”Bokmärken” och till sist ”Visa bokmärkesfältet”. Då ska bokmärket/genvägen 

visas precis under adressfältet överst på sidan). 

När bokmärkesfältet visas kan 

du också klicka och dra ned 

hänglåset och släppa det i 

bokmärkesfältet för att skapa 

ett bokmärke till den sida du är på just nu. 

 

Internet Explorer 
I Internet Explorer så sparar man ett bokmärke genom att klicka på stjärnan till höger:  

 

 

 

Välj sedan ”Lägg till i Favoriter” (eller använd kortkommandot Ctrl + D).  

I Explorer går det också att högerklicka någonstans på sidan och sedan välja ”Skapa 

genväg” så läggs en genväg på skrivbordet. Explorer kan funka sämre än Chrome med 

Stöd och behandling. Om du upplever att det går långsamt eller har upprepade 

inloggningsproblem så byt till Google Chrome.  

 

Starta Måendekollen Psykiatri för en patient 
För att starta programmet för en patient så klickar du på 

knappen Starta nytt moment under fliken ”Mina” och 

anger patientens personnummer. I nedrullningsmenyn 

”Moment” väljer du ”Måendekollen Psykiatri” och bekräftar med den gröna knappen  

Starta nytt moment. 

Tips. När åtminstone en patient använder momentet så finns ett lite snabbare sätt: Klicka 

på knappen Starta moment som ligger till höger i listen med momentets namn. Då slipper 

du steget att ange vilket moment som ska startas, se bild nedan. 

För att se hantera patienten, starta formulär med mera så klickar du på dennes namn: 

Du kommer då till patientens överssiktsida där fliken ”Hantera” är aktiv. Härifrån kan du 

starta formulär med mera. 
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Programmets moduler 
 Introduktion 

 Välkommen till ett första besök (basutredning enligt RMR och bakgrund) 

 Veckokort DBT 

 Sömndagbok 

 För behandlare – Aktiveras Ej för patienter 

 

Endast den första modulen, Introduktion, är aktiv från start.  

Introduktion 

Genom att, i panelen Aktuella moduler, klicka på listen Introduktion så kan du fälla ut den 

och se att den innehåller tre ”steg”. 

Introduktionsmodulen startas automatiskt när programmet startats. Modulen innehåller 

stegen: ”Introduktion” som beskriver programmet i korthet. ”Aviseringar” som beskriver 

hur patienten ställer in att ta emot aviseringar (som hamnar som meddelanden i patientens 

inkorg i 1177”, och ”Vanliga problem och behandlingsformer” med länkar till mer 

information om vanliga problem och behandlingsformer. De olika stegen blir gröna när 

patienten har öppnat dem. Du kan klicka på stegen för att se vad det står i dem. 

De övriga modulerna startas (tryck på Sätt till aktuell) vid behov och ligger under panelen 

Kommande moduler. 
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Nedan följer en sammanfattning av innehållet i de olika modulerna. 

Välkommen till ett första besök (basutredning enligt RMR 
och bakgrund) 

Denna modul kan användas inför ett första besök för att göra ett utskick med de formulär 

som ingår i RMR:en för basutredning inom vuxenpsykiatrin. Modulen aktiveras genom att 

trycka på knappen Sätt till aktuell. Om du aktiverar denna modul så skickas det ut ett 

startbatteri till patienten med en inledande text följt av formulären: 

 Patientbakgrund 

 WHODAS-36 2.0 

 AUDIT 

 DUDIT 

 

Patientbakgrunden är en självskattningsversion av den ”vanliga” patientbakgrunden som 

förs in i patientens journal. De övriga tre formulären ingår i den regionala medicinska 

riktlinjen. 

Modulen ska endast startas i samband med bedömning (inte senare i vårdprocessen). Vill 

du att patienten ska svara på något av dessa formulär i ett senare skede så startar du dem 

under panelen Mätbatterier, se nedan. 

Veckokort DBT 
Denna modul kan startas om patienten går i DBT och ska fylla i veckokort. Det 

rekommenderas att du hjälper patienten första gången hen fyller i frågorna och förklarar 

hur det ska fyllas i. Den digitala versionen skiljer sig ganska mycket från pappersversionen 

och du kan behöva bekanta dig med den för egen del. 

Sömndagbok 
Denna modul kan startas om du vill att patienten ska fylla i en sömndagbok 

För behandlare – Aktiveras EJ för patienter 
Här finns detta användarstöd som du kan ladda ned och skriva ut, samt RMR:en för 

basutredning inom vuxenpsykiatrin. 

Här kan du också titta på de frågeformulär som finns tillgängliga i programmet.  

Tips. Om du felaktigt råkar aktivera en modul så kan du fälla ut den aktuella modulen (på 

fliken ”Hantera”) och trycka på knappen ”Sätt till kommande”. Då hamnar den under 

Kommande moduler igen.  
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Mätbatterier 
I panelen ”Mätbatterier” kan du starta enstaka formulär eller schemalägga vissa formulär 

för upprepade mätningar. 

Starta enstaka mätningar (skicka ut ett formulär) 
Vill du starta ett (eller flera) formulär för en enstaka mätning öppnar du patientens sida 

(fliken ”Hantera”) och klickar på panelen ”Mätbatterier” för att fälla ut den. 

Klicka sedan på ”Schemaläggning” för att fälla ut innehållet:  

Här kan du starta önskade formulär genom att trycka på knappen Starta extramätning nu. 

De skickas ut i den ordning som du klickar på dem. Patienten får ett meddelande i sin 

inkorg i 1177 varje gång du skickar ut ett formulär. Skickar du ut flera formulär vid samma 

tillfälle så får patienten en avisering (inte flera) om att det kommit in meddelanden 

(aviseringen kan komma nästkommande dag). Detta för att inte patienten ska få flera 

sms/mail samtidigt. 

Om du råkar starta fel formulär så kan du avbryta mätningen. Gå in på fliken ”Hantera”, 

rulla ned och klicka på Mätbatterier”: 

Under ”Pågående mätningar” trycker du på knappen Stoppa för att avbryta mätningen. 
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Schemalägg upprepade mätningar  

Under rubriken ”Ej schemalagda mätbatterier” (under Mätbatterier / Schemaläggning) 

finns formulär som man kan schemalägga för upprepade mätningar, till exempel var 30 

dag. Klicka på knappen Schemalägg. 

Välj sedan ”Repetition” och ange önskat startdatum och intervall (hur ofta det ska 

upprepas), och tryck på Spara.  

 

 

 

 

 

 

Det går inte att schemalägga en mätning att starta på dagens datum. Om du vill att 

patienten ska fylla i mätningen samma dag så startar du först det önskade formuläret 

genom att trycka på knappen Starta extramätning nu. Schemalägg sedan de upprepade 

mätningarna genom att trycka på knappen Schemalägg för formuläret och ange önskat 

startdatum för när du vill att patienten ska fylla i det nästa gång och ange 

repetitionsintervallet. 

Formulären hamnar alltså under rubriken Schemalagda formulär när du gjort dina val 

gällande repetition. Om du vill ändra schemaläggningen (t.ex. byta från var 30:e till var 

14:e dag) så klickar du på pennan till höger. Om du vill stoppa schemaläggningen trycker 

du på papperskorgen.  

 

Bekräfta att du vill ta bort schemaläggningen. Mätbatteriet hamnar då under ”Ej 

schemalagda mätbatterier” igen.  

I panelen Mätbatterier, under ”Pågående mätningar” visas de mätningar som startats och 

som väntar på att bli besvarade. Under ”Historik” visas tidigare mätningar. 
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Ta del av patientens formulär och resultat 
Du får en uppsamlad avisering när formulär sparats (om du har ställt in att ta emot 

notifieringar, se bilaga 1): besvarar patienten ett formulär på morgonen så får du en 

avisering samma dag; besvarar patienten ett formulär lite senare så får du en avisering först 

nästa förmiddag. Om du inte ställt in att ta emot notifieringar så behöver du logga in och 

öppna Måendekollen Psykiatri för att se om det dykt upp flaggor. 

När du har loggat in i Stöd och behandling och patienten har besvarat frågorna för 

basutredningen så ser det ut så här: 

Den gröna ikonen med ”6” i kolumnen ”Flaggor” indikerar att sex formulär har sparats. 

Klickar du på flaggan eller på patientens namn så öppnas patientens sida med fliken 

”Hantera” aktiv. 

I den vita rutan syns en överblick över aktuella händelser. Olika typer av händelser (som 

t.ex. mätbatterier) grupperas under samma rubrik. 

 

Klickar du på ett enskilt formulär kan du se hur patienten har besvarat formulärets frågor. 

Formuläret försvinner då från ”överblicken”. Om du inte vill att ett formulär ska försvinna 

därifrån så kan du klicka på den gröna knappen Markera som oläst, innan du klickar på 

Tillbaka. 

Du kan alltid hitta tillbaka till ett formulär genom att gå till fliken Resultat och klicka på 

den blå datumstämpeln (se nedan). 

Andra sätt att se äldre mätningar är att gå till  Mätbatterier sedan Historik, alternativt under 

fliken Tidslinje. 

För att se resultat och grafer går du till fliken ”Resultat”: 
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Klicka på panelen med formulärets namn så visas poängen på en graf. Har formuläret 

normer så visas intervall (färgade fält) med gränsvärden. För de flesta formulär finns någon 

form av information om hur resultaten kan tolkas. 

Om du (i tabellen) klickar på länken med datum och tid för 

en viss skattning så kan du se hur patienten besvarat 

formulärets frågor för den valda skattningen. 

 

Flaggor 
Du kan se programmets flaggor, och inställningarna för dessa under fliken ”Händelser”. 

 

Programmet har gröna flaggor kopplade till dessa händelser: 

 Nytt mätbatteri startat. Patienten får en avisering när ett nytt formulär 

finns tillgängligt. 

 Formulär i mätbatteri sparat. Flagga som visas för behandlaren i inloggat 

läge när patienten har besvarat en skattning. Behandlaren får också en 

uppsamlad avisering (se ovan). 

 CORE-OM hotfullt beteende: Patienten har svarat ”Då och då”, ”Ofta” 

eller ”Nästan hela tiden” på fråga 22 "Jag har hotat eller uppträtt hotfullt 

mot någon annan". 

 CORE-OM suicidtankar: Patienten har svarat ”Då och då”, ”Ofta” eller 

”Nästan hela tiden” på fråga 24 "Jag har tänkt att det hade varit bättre om 

jag var död". 

 CORE-OM självskadebeteende. Patienten har svarat ”Då och då”, ”Ofta” 

eller ”Nästan hela tiden” på fråga 34: "Jag har själv skadat min kropp eller 

allvarligt riskerat min hälsa". 

 Byte av behandlare. Flaggan genereras om ansvarig behandlare byts. 
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Programmet har röda flaggor kopplade till dessa händelser: 

 CORE-OM suicidplaner. Patienten har svarat ”Då och då”, ”Ofta” eller 

”Nästan hela tiden” på fråga 16 "Jag har haft planer på att ta mitt liv". 

 CORE-10 suicidplaner. Patienten har svarat ”Då och då”, ”Ofta” eller 

”Nästan hela tiden” på fråga 16 "Jag har haft planer på att ta mitt liv". 

 MADRS-S: SU-tankar eller SU-planer. Patienten har bejakat suicidplaner 

eller suicidtankar på MADRS-S fråga 9 om livslust (4 poäng eller mer). 

 

Exempel. Nedan har patienten en grön flagga, en röd flagga och en flagga för ett besvarat 

formulär. 

Om det finns en röd flagga så visas ett litet utropstecken och en siffra i det övre vänstra 

hörnet som indikerar hur många röda flaggor det finns just nu i programmet i den aktuella 

vyn. Är du på fliken ”Mina” så avser den bara dina patienter, är du på fliken ”Alla” avser 

den enhetens alla patienter. 

Om du håller pekaren över en flagga/ikon så visas kortfattad information om vad som 

genererat flaggan.  

Hantera gröna och röda flaggor 
Klickar du på en grön flagga så kan du 

välja att skriva en kommentar som en notis 

till dig själv eller till en kollega (patienten 

kan inte se vad som skrivs) eller klicka på 

knappen Dölj flagga för att ta bort den. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klickar du på en röd flagga så kan du välja att skriva en kommentar och/eller trycka på 

knappen Omhänderta. Detta är ett snabbt sätt att visa att man noterat/tagit hand om 

flaggan. Det visas sedan en liten kursiv text ”Hanterades ÅÅÅÅ-MM-DD av 

[behandlarens namn]”. Ta bort flaggan genom att trycka på knappen Dölj flagga. Röda 

flaggor tas alltså bort i två steg: först Omhänderta, sedan Dölj flagga. Gröna flaggor kan 

tas bort direkt genom att klicka på Dölj flagga. 

 

Avsluta Måendekollen Psykiatri  
När patienten inte förväntas fylla i fler formulär så ska momentet avslutas. 

 Öppna patientens sida (gå till fliken Hantera). 

 Klicka på den röda knappen Avsluta längst ned på sidan. 

 Ange lämplig avslutningsorsak i nedrullningslisten. 

 Bekräfta genom att trycka på den gröna knappen Avsluta. 

 

 

Notera att patientens uppgifter inte försvinner när momentet avslutas. Enheten ska ha 

rutiner för gallring (radering) av avslutade program. Gallringen görs (till exempel en gång 

om året) av personal med rollen Dataadministratör. Innan gallringen görs kan data 

exporteras för till exempel verksamhetsuppföljning, se manual för dataadministratör.  
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Support 

Supportvägar 
 Ladda ned aktuella lathundar och manualer och spara som referens. Gå till 

https://www.vgregion.se/sob/ och avsnittet Support. Här finns svar på de 

flesta frågor. 

 Kör du fast så be en kollega om hjälp. 

 Hittar du inte svar i manualerna eller i lathundarna eller kan få hjälp från 

en kollega, så skicka din fråga per e-post till sob@vgregion.se För att du 

ska få hjälp snabbt behöver du ofta skicka med en skärmbild som visar 

problemet och eventuella felmeddelanden. Det finns en lathund för hur du 

tar skärmbilder och täcker över eventuella känsliga personuppgifter. 

Skärmbilden ska visa hela skärmen, inklusive klockan nere till höger och 

adressfältet i webbläsaren. 

 Om den regionala förvaltningen inte kan lösa problemet så skickas ärendet 

vidare till den nationella förvaltningen (som i princip alltid kräver 

skärmbilder för att påbörja felsökning). 

Tips vid inloggningsproblem 

 Se till att SITHS-kortet sitter i datorn. Ta ut och stryk av det och stoppa in 

igen (kan avhjälpa om Net iD har svårt att hitta kortet). 

 Starta om webbläsaren. 

 Pröva tillfälligt med en annan webbläsare eller dator. 

 Använd webbläsaren Google Chrome i första hand. 

 

Information om driftstatus 
För att få information om eventuella avbrott av tjänsten rekommenderas kan du 

prenumerera på information om driftstatus och servicefönster. Gå till: 

https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-prenumeration-

driftstatus-och-servicefonster , bocka för ”Stöd och behandling” och ”1177 Vårdguidens e-

tjänster” i listan, och ange dina kontaktuppgifter. 

Du kan också ta del av information om viktiga händelser (t.ex. om driftstörningar) från den 

nationella förvaltningen här:  

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/3063342/Information+fr+n+f+rvaltning

en 

  

https://www.vgregion.se/sob/
mailto:sob@vgregion.se
https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-prenumeration-driftstatus-och-servicefonster/
https://www.inera.se/kundservice/formular/prenumerationer/formular-prenumeration-driftstatus-och-servicefonster/
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/3063342/Information+fr+n+f+rvaltningen
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/3063342/Information+fr+n+f+rvaltningen
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Bilaga 1: Ta emot notifieringar 

 
 

Om du vill få notifieringar vid nya händelser i Stöd och behandling, gå till fliken ”Min 

profil” och sätt en bock för ”Ta emot notifieringar”. Kontrollera att din e-postadress är 

korrekt. Den hämtas automatiskt från ett annat system och kan inte ändras här. 

Du kan även ställa in att ta emot notifieringar via SMS om du anger mobiltelefon. 
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Bilaga 2. Information om Stöd och 
behandling 

 På Vårdgivarwebben finns regional information om Stöd och behandling, 

statistik med mera: www.vgregion.se/sob  

 Inera: https://www.inera.se/tjanster/stod_behandling  

 Aktuell information från den nationella förvaltningen vid Inera: 

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/3063342/Information+

fr+n+nationella+f+rvaltningen 

 SKR: 

https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.intern

etbaseratstodochbehandling.html 

 Nationell statistik: https://www.inera.se/aktuellt/statistik/stod-och-

behandling 

  

http://www.vgregion.se/sob
https://www.inera.se/tjanster/stod_behandling/
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/3063342/Information+fr+n+nationella+f+rvaltningen
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/3063342/Information+fr+n+nationella+f+rvaltningen
https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.internetbaseratstodochbehandling.html
https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.internetbaseratstodochbehandling.html
https://www.inera.se/aktuellt/statistik/stod-och-behandling/
https://www.inera.se/aktuellt/statistik/stod-och-behandling/
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Bilaga 3: Frågeformulären 

 

ASRS v1.1 (Adult ADHD Self-Report Scale) 

För skattning av ADHD 

ASRS v1.1 Screener (Adult ADHD Self-Report Scale) 

För skattning av ADHD 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Scale) 

För identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion 

BEST (The Borderline Evaluation of Severity Over Time) 

För skattning av borderlinesymtom 

BBQ (Brunnsviken Brief Quality of life scale) 

För skattning av livskvalitet 

BOCS (Brief Obsessive Compulsive Scale) 

För skattning av tvång 

BSL-23 (Borderline Symptom List) 

För skattning av borderlinesymtom 

BSL-komplettering 

Komplettering till BSL-23 

CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure 

För skattning av allmän psykisk ohälsa (34 frågor) 

CORE-10 (Clinical Outcomes in Routine Evaluation - 10) 

För skattning av allmän psykisk ohälsa (10 frågor) 

DERS-16 (Difficulties in Emotion Regulation Scale) 

För skattning av känsloregleringssvårigheter 

DSHI-9r (Deliberate Self-Harm Inventory, revised) 

För skattning av självskadebeteende 

DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) 

För identifiering av drogbesvär 

GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder 7-item scale) 

För skattning av ångestsymtom 

Hälsoformulär 

För skattning av levnadsvanor 

IES-R (Impact of Event Scale - Revised) 

För skattning av posttraumatisk stress 
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ISI (Insomnia Severity Index) 

För skattning av sömnbesvär 

KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) 

För skattning av utmattning 

LSAS-SR (Liebowitz Social Anxiety Scale - Self Report) 

För skattning av rädsla och undvikande i sociala situationer 

MADRS-S (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale - Self report) 

För skattning av depression 

OCI-R (Obsessive Compulsive Inventory - Revised) 

För skattning av tvång 

Patientbakgrund 

För skattning av bakgrund (till journal) 

PCL-5 (Posttraumatic Stress Disorder Checklist - version 5) 

För skattning av posttraumatisk stress 

PDSS-SR (Panic Disorder Severity Scale - Self Rated) 

För skattning av paniksyndrom 

PSS-10 (Perceived Stress Scale) 

För skattning av stressrelaterad ohälsa 

RAADS-14 Screen (Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale) 

SHAI-14 (Short Health Anxiety Inventory - 14) 

För skattning av hälsoångest 

SPIN (Social Phobia Inventory) 

För skattning av social fobi 

Sömndagbok 

Veckokort DBT 

WHODAS-36 2.0 (World Health Organization Disability Asessment Schedule) 

För skattning av hälsa och funktionshinder 

Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) 

För skattning av tvång 

 


