
Köplats via mobiltelefon

Receptionens kölista

Flera köer

Det här utrustningen behöver din enhet för att använda systemet

Väntrummet

Vid ingången till väntrummet finns en surfplatta placerad med följande funktionalitet: 

På skärmen kan besökare se vem som är 
välkommen fram till receptionen och vilka som 
står på kö. 



Besökarna kan även se om personalen har ett 
meddelande till dem, vilket i så fall skrivs inom 
den blå rutan överst på skärmen. 

När besökaren tagit en kölapp så syns den på tv-skärmen i väntrummet.

På mobilen kan besökaren 
även tydligt se sitt egna 
nummer är som är 
markerat med gult.  


Om besökaren valt att 
skanna QR-koden, och 
därmed följa sin köplats 
via mobilen, syns 
samma information på 
mobilen som på tv-
skärmen i väntrummet

På bilden visas ett exempel på hur det kan 
se ut. Personalen kan genom knapparna 
“Nästa” och “Föregående” gå vidare i 
köns turordning eller gå tillbaka, ifall 
man har tryckt en gång för mycket. Med 
knappen “Rensa kön” kan personalen 
tömma/ta bort hela kölistan.



Till höger på sidan kan personalen skriva 
den infotext som dyker upp på kölistan 
som besökarna ser. Infotexten dyker upp 
på både tv-skärmen i väntrummet och på 
besökarnas mobiltelefoner om de följer 
kön där. 

Qlapp ger även möjlighet till att ha flera köer igång samtidigt

Om verksamheten har flera separata 
drop-in verksamheter går det att dela 
in köerna så att besökaren kan ställa 
sig i den kö som är relevant för just 
det ärende som berör hens besök.  

Personalen ser via en översiktsbild som presenteras på datorskärmen vilka som väntar i kön 

Längst ner till höger på sidan finns två länkar
 “Gå till kiosken” leder till kölistan som 

besökarna ser.

 “Gå till Nytt-nummer-displayen” leder till 
vyn där besökarna tar en kölapp.

Bild 1

Bild  2 Bild 3

Patienten möts av en välkomsttext (Bild 1) där 
besökaren kan se vilken reception hen tar en kölapp 
till och hur många som står i kö. 



När besökaren klickar på knappen kommer hen till 
nästa skärm (Bild 2) där hen blir ombedd att skriva in 
sina initialer för att ta en kölapp. 



I nästa steg presenteras en kölapp i form av en grön 
ruta med besökarens nummer och initialer (Bild 3). 
Det står även beskrivet att samma kölapp nu går att 
se i väntrummet. 



I den sista skärmen (Bild 3) finns även alternativet att 
skanna en QR-kod för att kunna följa sin köplats via 
sin mobiltelefon istället för att sitta i väntrummet.

Så här tar patienten en kölapp

Qlapp är en applikation som kan ge ut och visa upp digitala kölappar. 
Besökaren ställer sig i kö genom att ta en digital kölapp via en surfplatta 
vid ingången och kan sedan följa sitt nummer på en tv-skärm i 
väntrummet eller via sin mobiltelefon. 

Så här fungerar Qlapp

Varför ska vi använda Qlapp?

Qlapp är ett enkelt sätt att ge patienterna möjlighet att ställa sig i kö utan 
att vara bundna till att sitta i väntrummet för att bevaka sin plats. 



Vår förhoppning är att Qlapp ska bidra till en lugnare miljö i väntrummet 
eftersom patienterna kan röra sig fritt. Eventuellt kan även risken för hot 
och våld minska genom att ge patienterna möjlighet att rent fysiskt dra 
sig undan men samtidigt ändå göra det tydligt vem som står på tur så att 
inga dispyter angående köplats kan uppstå.



Qlapp ger också möjligheten att hämta ut statistik kring när patienter 
anlänt för att på så sätt kunna få en bild över patientflödet över tid.

Qlapp - Digitala kölappar

?
Lösningen består av flera delar och används av både besökare och personal:

 Besökaren tar en kölapp på en surfplatta i väntrumme

 Personalen hanterar kölistan genom ett gränssnitt på datorn




Besökare (B)

Besökaren tar en digital kölapp på en surplatta i 
väntrummet.  

Besökaren ges två val
 sitta kvar i väntrummet och se sin köplats på en tv-skärm


 
 skanna en QR-kod på iPaden för att kunna följa sin 

köplats  via sin mobiltelefon.

Personal (P)

I receptionen kan personalen vid 
en datorskärm se vilka besökare 
som står i kö och  styra när det är 
nästa besökares tur i kön. 

Varje väntrum behöver en smart-TV med en webläsare som är kompatibel med 
systemet. 



Vi har använt "UE32T4305AKXXC Samsung UE32T4305AK - 32" som även finns i 
större storlekar och går att beställa via marknadsplatsen. 





En surfplatta per station. Ni kan ha en eller flera beroende på hur stort ert 
patientinflöde är.





Golv- eller väggfästen till surfplattor utifrån vad som passar mottagningens 
förutsättningar


