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Förutsättningar 
Digital ortopedkonsult är ett regionalt projekt i VGR som syftar till att under-
lätta tillgängligheten och kvaliteten i vården av patienter med ortopediska 
sjukdomstillstånd. Utredning och behandling av patienterna utgår från de gäl-
lande regionala medicinska riktlinjerna (RMR) Ansvarsfördelning mellan pri-
märvård och ortopedisk specialistvård. 

Genomförande 

Inklusionskriterier 
Rutinen och arbetssättet innefattar endast patienter som uppfyller alla nedan-
stående kriterier. 

• Patienter med misstanke om ortopedisk sjukdom 

• Patienter över 18 år 

• Patienter som har Bank-ID 

• Patienter som bedöms klara av ett digitalt besök 

• Patienter som ej är i behov av tolk 

• Patienter utan misstanke om malign sjukdom/SVF-förlopp 

Arbetssätt 
Patienten kontaktar sin vårdcentral eller rehabmottagning för att få en bedöm-
ning av sina besvär antingen för första gången eller vid försämring, därefter 
inleds utredning och behandling enligt RMR.  
 
När primärvården anser att det föreligger behov av att skicka en re-
miss/vårdbegäran bokas istället ett besök med digital ortopedkonsult. Via ett 
3-partssamtal sker en sambedömning av primärvårdskontakt (fysiotera-
peut/arbetsterapeut/primärvårdsläkare) ihop med ortopedspecialist, där patien-
ten är delaktig. De patienter som man bedömer som sannolikt aktuella för or-
topedkirurgiska åtgärder kommer sedan erbjudas en tid till ortopedmottag-
ningen för ett fysiskt besök. 

IT-system och tekniska krav 
Administratör och vårdutövare arbetar i Visiba Care Mitt Vårdmöte mittvard-
mote - Office (vgregion.se) Patienten laddar ner och öppnar appen Mitt Vård-
möte.  

Utbildning i systemet för alla användare erbjuds vid respektive förvaltning. 
Behörighet till systemet ges av respektive global eller lokal administratör. 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-45/surrogate/Ansvarsf%c3%b6rdelning%20mellan%20prim%c3%a4rv%c3%a5rd%20och%20ortopedisk%20specialistv%c3%a5rd.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-45/surrogate/Ansvarsf%c3%b6rdelning%20mellan%20prim%c3%a4rv%c3%a5rd%20och%20ortopedisk%20specialistv%c3%a5rd.pdf
https://mittvardmote.vgregion.se/o/mittvardmote/sign-in
https://mittvardmote.vgregion.se/o/mittvardmote/sign-in
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I systemet kommer det finnas en tidbok där patienterna bokas in. 

För att kunna arbeta med digital ortopedkonsult behövs  

• Dator med internetuppkoppling 

• Headset/mikrofon 

• Webbkamera 

Vid behov av support av tjänsten är det respektive förvaltnings ordinarie ap-
plikationssupport som kontaktas. 

Observera att det krävs korrekt ljudinställning för headset och diktafon enligt 
rutinen alternativt ska headset kopplas ur vid diktering. 

Utbildning 
Inför arbetet i Visiba Care behöver administratör och vårdutövare ta del av be-
fintligt utbildningsmaterial. 

Länk – Utbildningsmaterial SÄS 

Länk-Utbildningsmaterial Vårdgivarwebben 

 

Ansvarsroller i systemet 
 I plattformen finns 3 olika roller: administratör, schemaläggare och vård-
utövare. 

 

Schemaläggare 
Schemaläggare finns inom både primärvården och specialistvården. De har en 
övergripande översikt och arbetar dels med uppläggning av tider, dels med 
bokning av patienter. Vårdutövaren behöver få behörighet som schemaläggare 
för att kunna boka en patient i tidboken Digital Ortoped VGR. Administratörer 
behöver ha behörighet som vårdutövare för att kunna skicka/ta emot med-
delande i plattformen.    

Vårdutövare                  Vårdutövaren är den som sitter i mötet med patienten och kan vara: 

• Primärvårdsläkare 

• Arbetsterapeut 

• Fysioterapeut 

• Specialistläkare ortopedi 

 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su5839-1396234953-18/native/Datorinst%c3%a4llning%20vid%20diktering%20och%20digitalt%20v%c3%a5rdm%c3%b6te.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su5839-1396234953-18/native/Datorinst%c3%a4llning%20vid%20diktering%20och%20digitalt%20v%c3%a5rdm%c3%b6te.pdf
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/sodra-alvsborgs-sjukhus/stod-och-tjanster/system-a-o/mitt-vardmote/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/e-tjanster/digitala-vardmoten/utbildning-digitala-vardmoten/utbildning-for-vardutovare---digitala-vardmoten/
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Administratörer           Lokal administratör hanterar behörigheter i utbildnings- och produktionsmiljön. 

 

Ansvarsroller i respektive förvaltning 

Primärvården 
Nedanstående rollfördelning med aktiviteter kan avvika lokalt t.ex. på rehab-
mottagningar (arbetsterapeuter, fysioterapeuter). Vårdutövarna kan även vara 
schemaläggare och hanterar bokningar, meddelandeflöde och avsluta självstän-
digt utan överlämning till annan resurs. Beskrivna aktiviteter är rekommendat-
ioner, en lokal rutinanpassning är möjlig. 

Administratör 
Vid varje vårdcentral utses administratörer, som fungerar som schemaläggare i 
plattformen. När ansvarig primärvårdsläkare bedömer utifrån RMR att det är 
aktuellt att boka en tid för digital ortopedkonsult så bokar administratören in en 
tid i tidboken Digital Ortoped VGR. Bokningen ska ske med god framförhåll-
ning senast 48 timme före utsatt mötestid. Ortopedläkarnas subspecialitet är 
angiven efter efternamnet när man hovrar i kalendern över respektive dok-
tor. Efter genomfört bokning skickar administratören ut en Digital Remiss via 
meddelandefunktionen och ber patienten att fylla i formuläret inför konsultat-
ionen. Frasbiblioteket kan användas för att skicka ett meddelande. När svar in-
kommit överlämnar administratören meddelandet till den allmänna inkorgen 
Digital ortoped VGR. Bokad tid för ortopedkonsult behöver även schemaläg-
gas/ spärras i vårdutövarens ordinarie tidbok på vårdcentralen/ rehabmotta-
gingen. Administratören får meddelande efter genomförd konsultation för att 
journalföra den digitala remissen, skicka faktura till patienten och avsluta med-
delandekonversationen i Visiba Care. Digitala remissens innehåll kan med för-
del kopieras direkt från plattformen till journalsystemet under konsultations-
ärende /Svar konsultation /Endast svar IN.   

Vårdutövare 
Ansvarig vårdutövare från primärvården meddelar schemaläggaren när det är 
dags att boka in patienten för digital ortopedkonsult enligt RMR. Digital remiss 
ifylld från patienten finns tillgänglig i plattformen som meddelande inför kon-
sultationsmötet. Efter genomfört videomöte registreras besöket i befintligt 
journalsystem som ett planerat besök respektive teambesök för rehab samt 
KVÅ-kod ZV051 Telemedicin. Vårdutövaren kan antingen diktera besöket el-
ler skriva en anteckning i meddelandet, skicka en kort sammanfattning till pati-
enten och därefter överlämna ärendet till administratören för journaldoku-
mentationen och avslut.  

https://vgregion.sharepoint.com/:w:/r/sites/sy-sas-projekt-digital-ortopedkonsult/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8A305BAC-6ED3-4322-BB00-AA2C98E92E69%7D&file=Digital%20Remiss.docx&action=default&mobileredirect=true
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Specialistvården 
Administratör 

Respektive ortopedklinik utser administratörer, som fungerar som schemaläg-
gare i plattformen. Dessa lägger upp bokningsbara tider i Mitt vårdmöte Digi-
tal Ortoped VGR för primärvården att boka. Tidsöversikten kontrolleras dagli-
gen. Kvarstående obokade tider kommande dag raderas. Administratören går 
dagligen igenom den gemensamma inkorgen för att uppmärksamma nya in-
komna formulär. Om patienten inte har fyllt i remissfrågorna inom 48h före be-
söket skickas frasen påmin till patienten. Om det saknas fortfarande ifyllt re-
miss 24 timmar före utsatt mötestid avbokas besöket och lämnas åter till pri-
märvården. För inkomna formulär görs samma registrering i Elvis som när en 
vanlig pappersremiss anländer.  Besöket registreras i Elvis med koden FV och 
KVÅ-kod UC020 för besöket i samband med journalanteckning i Melior.   
Administratören laddar ner den digitala remissen och överför innehållet i ett 
Worddokument, som kan skrivas ut och skannas in. Administratören måste ef-
ter genomförd utskrift radera dokument från datorn (hämtade filer) och tömma 
papperskorgen. Administratören lägger till båda vårdutövarna i meddelandet så 
att den digitala remissen finns tillgänglig inför inplanerat videomöte. 

Vårdutövare 
Ansvarig ortopedspecialist deltar i konsultationen med patient och primärvård-
skontakt. Efter besöket dokumenteras konsultationen i Melior (KVÅ-kod 
UC020). I de fall patienten ska kallas till ett fysiskt besök skriver vårdutövaren 
ut den Digitala Remissen och genomför samtidigt en remissbedömning enligt 
sedvanlig rutin på kliniken. 

Patienten 
Patienten genomgår sedvanlig utredning och behandling i primärvården enligt 
RMR. När patienten bedöms vara aktuell för digital ortopedkonsult uppmanas 
patienten att ladda ner appen Mitt Vårdmöte och att registrera sig i appen. Pati-
enten får en notis när tiden är bokad. Under “Mina ärenden” i appen får patien-
ten en Digital Remiss som är obligatorisk att fylla i inför besöket. Under besö-
ket har patienten samtal med vårdgivare från primärvården och ortopedspecia-
list och får därefter besked om fortsatt vårdnivå och behandling. Patient betalar 
en patientavgift för konsultationsmötet motsvarande ett primärvårdsbesök.  

Tidbok 
Tidboken läggs upp och förnyas löpande av schemaläggaren i specialistvår-
den. Tiden för konsultationerna är standard 20 minuter, varav 10 minuter är 
konsultationstid, resten är administrationstid. En särskild mötesmall Introdukt-
ion ortoped kommer att användas för alla nya användare där tiden är 30 minu-
ter varav 10 minuter är konsultationstid, resten är administrationstid. 
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Bokning av tid 
Inbokning av patienter utförs av schemaläggaren i primärvården. 

Av- och ombokningar 
Ifall patienten är sjuk kan denne avboka konsultationen i appen. Patienten kan 
avboka tiden max 24 timmar före bokad mötestid.  

Om patienten inte har fyllt i remissfrågorna inom 48h före besöket skick-
as frasen påmin till patienten. Om det saknas fortfarande ifyllt remiss 24 tim-
mar före utsatt mötestid avbokas besöket. Administratören skickar ett med-
delande till patienten med fras “avboka” och informerar via ett meddelande ti-
digare bokningsansvarig. 

 I de fall någon av vårdutövarna är sjuka och inte kan medverka så behöver be-
söket bokas om. Ansvarig schemaläggare på respektive enhet meddelar såväl 
patient som den andra vårdutövaren att mötet ställts in. Ombokningen i platt-
formen sker enligt manualen ” Ändra en bokad tid”. 

Uppföljning 
Patienten kommer att få svara på frågor gällande sin upplevelse direkt i anslut-
ning till konsultationen. 

Efter varje videomöte bör vårdutövaren kryssa i åtgärd/hänvisning för att fånga 
upp utfall. 

Nätverksmöten mellan primärvård och specialistvård kommer ske var 4:e ons-
dag kl 15:30-16:00 digitalt via Teams.  

Arbetet kommer även följas upp via enkätundersökningar med vårdutövare 
inom Primärvården samt Specialistvården varannan vecka (Forms-enkät). 

Djupintervjuer kommer ske med representanter från alla berörda parter. 

Allt eftersom verksamheten ökas upp kommer ett flertal olika effektmål att föl-
jas upp med utgångspunkt för tillgänglighet för patienter med ortopediska 
sjukdomstillstånd. 

Dokumentinformation 
För innehållet svarar: 

Mattias Ahlinder, Projektansvarig Södra Älvsborgs Sjukhus 
                      Gudrun Greim, Projektansvarig Närhälsan 
                      Josefine Rössberger, Projektansvarig Privata vårdgivare 
                      Fastställt av: Magnus Johansson Projektledare VGR 

 

https://visibacare.zendesk.com/hc/sv/articles/360016982479-6-%C3%84ndra-en-bokningsbar-eller-bokad-tid
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Bilaga 1: Primärvård_admin bokning och digital remiss, överlämna 

Boka besök: 
1. Om patienten tidigare inte haft videomöten i Mitt vårdmöte så börja med att be patienten ladda ner 

appen och registrera sig (då slipper du som administratör göra det senare). 
2. Gå till Översikt under Kalender i menyn till vänster: 

 
3. Välj en dag som passar för primärvården samt patienten och klicka på den dagen. En siffra i den gröna 

boxen innebär att det finns lediga tider för ortopeden denna dag. Röda är redan bokade. 

 
 
 
Du kan se specifikt vilka tider som finns lediga och vilken 
ortoped som har den lediga tiden. Om du hovrar över tiden med 
muspekaren så ser du även vilken specialitet respektive ortoped 
har.  
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4. Klicka på den tid du vill boka för att komma till vårdutövarens schema och välj Bjud in till besök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Fyll i personnumret för patienten 
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Om patienten inte är registrerad behöver du registrera ny patient, klicka på knappen och fyll i uppgifterna 
som behövs 

 
 
 
 

6. Lägg till den läkare från primärvården som ska delta i mötet genom att klicka I Kollega och sedan klicka i 
fältet Namn, Mejladress, då kommer en lista med de läkare som är inlagda att komma upp, skriv in 
namnet för att söka fram aktuell läkare. Klicka på läkarens namn så att hen hamnar i listan på deltagare till 
höger och klicka sedan på Nästa 
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7. Fyll i fältet ”Beskrivning av ärende” och klicka på Nästa, tänk på att denna beskrivning ser även patienten. 
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8. Kontrollera att uppgifterna stämmer, att det är rätt dag, tid och deltagare och klicka sedan på Skicka 
inbjudan. 

 

Nu är bokningen klar. Nu ska du skicka en digital remiss till patienten. 

Digital remiss och överlämna: 
1. Klicka på Meddelanden i menyn till vänster 

 
2. Klicka på plustecknet nere till höger för att skapa ett nytt meddelande: 

 
3. Fyll i personnumret och klicka på patientens namn i sökresultatet som kommer upp till höger: 
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4. Välj kontaktorsak Digital remiss, då läggs formuläret Digital remiss till automatiskt längst ner i 
konversationen. I fältet * Skriv ditt meddelande här skriver du remiss och trycker Enter. Då kommer 
följande frastext upp: ”Hej, inför ditt videomöte med ortopedspecialist behöver vi mer information om 
dina besvär och din hälsa. V g fyll I formulären inom 24 timmar. Om formuläret inte är ifyllt inför besöket, 
kommer vi tyvärr inte kunna erbjuda dig ett digitalt vårdmöte. Tack för din förståelse”. 
 Låt boxen framför Patienten kan ej svara vara tom, annars kan patienten inte skicka tillbaka sina svar. 
Kontrollera att formuläret Digital remiss ligger under rubriken Tillagda formulär och klicka sedan Skicka. 
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5. Du hamnar nu i det skickade meddelandet. Här kan du överlämna det till den allmänna inkorgen genom 
att trycka på de tre prickarna i högra hörnet och välja Överlämna. 

 
6. Välj Överlämna till mottagning, klicka i Välj mottagning då kommer det upp en lista där du kan söka fram 

Digital ortoped VGR, klicka på mottagningen och sedan på Överlämna 

 

 

Bilaga 2: Specialistvård_ från digital remiss till papper, lägg till kollegor 
När administratören i primärvården skickat ut remissen till patienten lämnar hen över med-
delandet till den gemensamma inkorgen där det ligger under Ohanterade konversationer tills 
någon användare plockar upp det. 
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1. Klicka på Meddelanden i menyn till vänster 

 
2. Klicka på patientens namn under Ohanterade konversationer för att komma till den patientens 

meddelande och remissvar. 

 
 

3. När du fått meddelandet och ser att patienten besvarat remissen klickar du på Plocka upp så att 
meddelandet hamnar under Mina konversationer så att du kan administrera det. 
 

4. Välj sedan Kopiera till höger efter Formulärssvar. 

 
5. Öppna ett nytt Worddokument, klistra in svaren och skriv ut remissen i pappersform.  Kom ihåg att radera 

dokumenten från din dator, radera dokumenten även från papperskorgen (Gå till papperskorgen på 
skrivbordet. Högerklicka på papperskorgen och välj Töm papperskorgen). 
 

6. Scanna in remissen och efterregistrera remissen med datum, när ifyllt formulär inkom till inkorgen. 
 

7. För att i nästa skede kunna lägga till rätt läkare behöver du kolla vilka läkare som är inbokade till besöket. 
Detta gör du i två steg. Steg 1. Ortopeden ser du genom att klicka på Visa alla ärenden under patientrutan 
i meddelandet. 
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Välj den vårdutövare som står på samma rad som kontakttyp Videosamtal, detta är ortopeden som ska 
delta i besöket. 
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 Kom ihåg datum och tiden för videosamtalet, stäng ner den rutan och välj sedan Schemalägg åt högst upp 
till höger och välj den ortoped som deltar i besöket.  

 
 
Gå till aktuellt datum och tid i hens schema, klicka på aktuellt besök så får du upp en vy som visar vilka 
som ska delta. Där ser du namnet på den primärvårdsläkare som ska delta, notera eller kom ihåg detta 
namn. 



 
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process 
Digital Ortopedkonsult VGR 
Dokumentansvar 
Projektansvarig 
SÄS/Närhälsan/Privata Vårdgivare 

RUTIN 
Beslutsdatum Dnr/id-nummer Sida 
2022-09-15  17  
 Gäller fr.o.m. Version 1.1  
 Tills vidare   
Gäller för 
Primärvården samt den ortopediska specialistvården i VGR 

 

 Dokumentbenämning 

Arbetsrutin för digital ortopedkonsult 



 
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process 
Digital Ortopedkonsult VGR 
Dokumentansvar 
Projektansvarig 
SÄS/Närhälsan/Privata Vårdgivare 

RUTIN 
Beslutsdatum Dnr/id-nummer Sida 
2022-09-15  18  
 Gäller fr.o.m. Version 1.1  
 Tills vidare   
Gäller för 
Primärvården samt den ortopediska specialistvården i VGR 

 

 Dokumentbenämning 

Arbetsrutin för digital ortopedkonsult 

 
 

8. Gå tillbaka till meddelandeinkorgen genom att klicka på Meddelanden i menyn till vänster och därefter 
klicka på patientens meddelande (som nu borde ligga under Mina konversationer). Lägg sedan till de 
läkare som ska delta i besöket till konversationen genom att klicka på de tre prickarna i högra hörnet och 
sedan Lägg till vårdutövare. 

 
 

9. Klicka i rutan Vårdutövare, sök fram den läkare du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till. Upprepa 
sedan samma sak igen för att lägga till den andra läkaren som också ska delta i besöket. 
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Bilaga 3: specialistvård_ digitalremiss bevakning och hantering 
Om patienten inte har besvarat remissen under Mina ärenden får den en påminnelse 24h efter att 
remissen skickats ut. Sedan ligger det även som en påminnelse på första sidan i appen om patienten är 
inloggad i den. Det finns en fras I det gemensamma frasbiblioteket som heter påminn “Du har en bokad tid 
för digital ortopedkonsult den xx/xx kl xx. För att besöket ska kunna genomföras behöver vi din hjälp med 
att besvara de frågor som skickats till dig digitalt inför besöket. Det är viktigt att du besvarar frågorna idag, 
annars kommer besöket att avbokas”. 
 
Om patienten trots uppmaning inte har fyllt i den digitala remissen inför besöket så avbokar 
administratören mötet och skickar ett meddelande till patienten med fras “avboka” ur frasbiblioteket – 
“Du hade en bokad tid för digital ortopedkonsult. Då vi trots påminnelse inte fått svar på de frågor som 
skickats till dig digitalt inför besöket kan vi inte genomföra konsultationen. Den mottagning som har bokat 
tiden kommer att kontakta dig för fortsatt hantering i ärendet”.  Därefter skickas ett meddelande till den 
mottagning som har bokat besöket för vidare hantering. 
 

Bilaga 4: Primärvård_ vårdutövare anteckna i meddelande, överlämna 
 

Efter att besöket är genomfört och ni har landat i ett beslut gällande fortsatt handläggning av ären-
det gör du som primärvårdsläkare/ rehabvårdutövare/administratör följande i Visiba Care: 

1. Gå till meddelandeinkorgen genom att klicka på Meddelanden i menyn till vänster 
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2. Klicka på namnet på aktuell patient, det ska ligga i listan under Mina konversationer. 

 
 

Öppna Gemensamt frasbibliotek i Digital ortoped VGR. Skriv in den fras för bedömning som stämmer in 
för den aktuella patienten under *Skriv ditt meddelande här och tryck Enter. Komplettera vid behov med 
några rader. 
 

3. OBS! Patienten kommer att se detta meddelande så länge inte den gula boxen framför Internt 
meddelande är ikryssad. 

s 
 

4. Överlämna sedan konversationen till administratören på din vårdcentral genom att klicka på de tre 
prickarna uppe i högra hörnet och välj Överlämna. 
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5. Klicka i fältet för Välj kollega, skriv i namnet på din administratör, klicka på namnet och sedan Överlämna. 

 

Bilaga 5: Manual PV admin journaldokumentation och avslut 
 

Efter att den digitala konsultationen är gjord kommer primärvårdsläkaren/ rehabvårdutövare att 
skriva en anteckning som ett meddelande i Visiba Care. Om vårdutövaren och administratören inte 
är inte samma person gör enligt följande: läkaren överlämnar meddelandet till dig som administra-
tör så att du kan journalföra och stänga konversationen. För att göra detta följer du nedanstående 
steg: 

1. Gå till meddelandeinkorgen genom att klicka på Meddelanden i menyn till vänster 

ss 
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2. Klicka på namnet på aktuell patient, det ska ligga i listan under Mina konversationer (och vara markerat 
som oläst längst till höger). 

 
 

3. I meddelandekonversationen kan du nu kopiera läkarens svar genom att markera den aktuella texten och 
klicka Ctrl + C och sedan klistra in detta i journalen. 

4. Kopiera även patientens formulärssvar (remissvar) genom att klicka på Kopiera till höger efter 
Formulärssvar. Klistra därefter in svaren i journalen. 

 
 

5. Stäng därefter konversationen i Visiba Care genom att klicka på knappen med samma namn uppe till 
höger i meddelandet. OBS! Du kommer inte längre åt svaren och meddelandehistoriken när du gjort 
detta så var säker på att du journalfört det du ska innan du genomför detta steg. Patienten ser läkarens 
svar i 5 dagar efter det att konversationen stängts. 
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Bilaga 6: Gemensamt frasbibliotek för meddelande  
 
 
När du vill använda frasbiblioteket så skriver du någon av nedanstående förkortningar i fältet för “Skriv ditt 
meddelande här”, trycker Enter och frastexten visar sig. 

 

 
 

 
 

      Följande fraser finns: 
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Bilaga 7: Journaldokumentation och avslut av remiss - Asynja Visph 
 

För journaldokumentation, välj Nytt - Konsultationsärenden, Svar konsultation. Välj Endast svar IN, fyll i svarsda-
tum och vidimeringsansvarig. Under kommentar skriv” Digital ortopedkonsult”. I Avsändare av svar skriv ” Orto-
peden SÄS”. Kopiera patientens digitala ortopedremiss från Digital Ortoped VGR Mitt vårdmöte samt slutgiltigt 
remissvar.  

 

  

 
Signeringsansvarig - detta fält är inaktivt då det inte är mottagaren av svaret som är signeringsansvarig för sva-
ret. 

 Vidimeringsansvarig - fyll i namnet på den som ska vidimera svaret. 
  

 
Kommentar - detta fritextfält är till för svarsmottagaren. Texten visas även i patientens konsultationsärenden i 
Remittentens kommentar. 

  
 Avsändare av svar - är ett fritextfält där adressen från pappersremissen skrivs in. 
  

 

Text-fält - fyll i svaret alternativt med information om att skannat dokument finns. Är ett obligatoriskt fält och 
måste fyllas i. Meddelande kommer ifall användaren glömt att fylla i detta fält. 
  

 Spara & Stäng - välj för att spara. Remissvaret återfinns då i Att Vidimera i Vårt-/Mitt-/patientens Arbete. 
  

 
Kopplade dokument - möjlighet finns att koppla ett skannat dokument till remissen. Tex det inkommande pap-
perssvaret. 

 

 
  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 AsynjaVisph Funktonsbeskrivning 
 
Svarsdatum - fyll i datum för svaret. 
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