
E-tjänster kontaktkort 1177.se

Varför gör vi detta?



E-tjänster på kontaktkorten på 1177.se

• E-tjänster på kontaktkorten på 1177.se är ärendehanteringstjänster.

• Det är grundläggande e-tjänster som våra verksamheter erbjuder via 
sina kontaktkort på 1177.se, till exempel Förnya recept och Egen 
vårdbegäran.

• Det omfattar inte sådana e-tjänster som invånaren hittar på startsidan 
på 1177.se i inloggat läge, såsom Journalen eller Beställ provtagning.



Varför gör vi detta?

• Användningen av digitala tjänster har ökat stort i samhället under de 
senaste åren och besöken på 1177.se har ökat mycket.

• Tjänsterna ska var lika enkla som andra tjänster du använder privat.

• Invånaren ska kunna känna igen sig i tjänsterna oavsett var inom vården 
man vänder sig i Skåne.

• Rätt kompetens ska göra rätt sak. Vårdpersonal ska kunna fokusera på 
kärnverksamheten – att ge god vård till invånarna.

• Detta förändringsarbete är en del i den pågående digitala förflyttningen.



Likvärdiga möjligheter till kontakt med vården

• Det invånaren kan göra via telefon eller papper ska även erbjudas digitalt.

• E-tjänsten Kontakta oss/mig ska införas på alla enheter som 
har kontaktkort på 1177.se. Detta är en lägstanivå och jämställs med säker 
e-post mellan invånare och vård.

• RD-beslutet visar tydligt riktningen för de här e-tjänsterna framöver. 
Regional hälso- och sjukvårdsledning (RHL) där förvaltningscheferna i 
vården ingår och de stödjer detta beslut.

Länk till beslutet

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/e-tjanster1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177.se/arendehanteringstjanster_standardisering-och-basutbud.pdf


Hur förändras mitt arbetssätt med e-tjänster?

• Alla vårdutförande enheter (mottagningar och avdelningar) ska ha e-
tjänster på 1177.se.

• Regionala e-tjänster/mallar kommer att tas fram och 
implementeras löpande
Lokalt kommer man inte längre behöva underhålla själva e-tjänsten 

med exempelvis förändringar/uppdateringar av villkorstexten.
Ingen förändring för dig som är ärendemottagare eller ärendehanterare.

• Senast 30 september 2022 ska Kontakta oss/mig vara införd på alla 
vårdutförande enheter. Även avdelningar med inneliggande patienter ska 
gå att kontakta digitalt.



Frågor

F: Varför inför Region Skåne ett basutbud och standardiserade 
ärendehanteringstjänster?

S: En genomlysning av Region Skånes e-tjänster har visat att de är av 
skiftande kvalitet och inte alltid lever upp till lagkrav och hög 
användbarhet.

Goda lösningar har i alltför låg grad breddinförts och sämre lösningar har 
inte alltid upptäckts och uppdaterats. Därför inför vi basutbud och 
standardisering för att säkra hög kvalitet, tillgänglighet och god 
användbarhet i ärendehanteringstjänsterna på 1177.se.



Frågor

F: Hur gör jag om en anhörig ställer en fråga?

S: Uppgifter om en patient skyddas alltid av sekretess. Om en 
anhörig ställer fråga om en inlagd patient måste du fråga patienten 
om sekretessen får brytas. Detta gäller oavsett om frågor kommer in 
via telefon eller via e-tjänst.

Om en patient är onåbar, till exempel medvetslös eller sövd, kan 
hen inte medge att sekretessen får brytas, och som vårdpersonal 
kan du inte svara på frågan. Du behöver ändå återkoppla till den 
anhörige och förklara att sekretess råder och att du därför inte kan 
svara på sakfrågan.



Frågor

F: Varför ska avdelningar ha Kontakta oss/mig?

S: En patient kan vilja ställa en fråga efter att ha blivit utskriven, till 
exempel om man har glömt kvar något på avdelningen. Invånare som inte 
behöver omedelbart svar eller föredrar att kommunicera skriftligen kan 
använda e-tjänsten. Det gör att de som behöver svar direkt eller föredrar 
att kommunicera via telefon kan komma fram snabbare via telefon.

Fler frågor och svar finns i dokumentet FAQ

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/e-tjanster1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177.se/faq_basutbud-och-standardisering-av-arendehanteringstjanster.pdf


Instruktionsfilm

Hur hanterar jag svarsalternativ, 
besvara, delsvar, motfråga och 
omfördela, i personalverktyget?

Länk till instruktionsfilm

https://bcove.video/3CIsIzo


Hur ska jag tänka när jag jobbar med digitala 
kontakter?

Diskussionspunkt



Länksamling

• E-tjänster på 1177 (Vårdgivare Skåne)

• Säkerhet i e-tjänsterna på 1177 (Vårdgivare Skåne)

• Utbildning och material om e-tjänster på 1177 (Vårdgivare Skåne)

• Digitalhjälpens broschyr ”Känner du igen dig?” (PTS, Post och 
telestyrelsen)

• Svenskarna och internet 2021 (Internetstiftelsen)

• Språkliga riktlinjer för invånartjänsterna på 1177 och UMO (1177)

• Förändringsledning (Vårdgivare Skåne)

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/1177-Vardguiden/1177-vardguidens-e-tjanster/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/1177-Vardguiden/1177-vardguidens-e-tjanster/sakerhet-e-tjanster/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/1177-Vardguiden/1177-vardguidens-e-tjanster/Utbildning-och-material/
https://www.pts.se/digitalhjalpen/broschyr
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/
https://www.1177.se/globalassets/1177/nationell/media/dokument/sprakliga-riktlinjer-webbversion.pdf
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kvalitetsutveckling/forandringsledning/?highlight=f%c3%b6r%c3%a4ndringsledning


Riktlinjer

Länkar till riktlinjer
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