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Bifogade filer via 1177 Vårdguidens e-tjänster 

Denna instruktion riktar sig till dig som arbetar i 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

 

Vården bifogar filer 

Det är möjligt för vårdpersonal att bifoga filer i personalverktyget. Vårdpersonal 

kan bifoga filer i svar, delsvar och motfråga samt i invånarärenden. Det är möjligt 

att bifoga PDF-filer och bilder. Invånaren har möjlighet att läsa dokumentet direkt i 

inkorgen i 1177 Vårdguidens e-tjänster eller välja att ladda ner dokumentet 

därifrån. 

Det går att skicka meddelanden, invånarärende, till 250 personer samtidigt och 

dessutom bifoga filer i meddelandet. Vårdpersonal kan antingen skriva in 

personnummer och lägga till invånare en i taget eller importera personnummer från 

en fil.  

 

Viktigt att tänka på: 

• Följ regler gällande hantering och lagring av personuppgifter vid import      

av personnummer från fil. Filer med personnummer ska alltid lagras på en 

säker lagringsyta på datorn. Läs mer om säker lagring nedan. 

 

Invånaren bifogar filer 

Invånaren har möjlighet att bifoga filer om vården möjliggör detta genom att bygga 

in funktionen i en e-tjänst, ett invånarärende eller i en motfråga i 1177 Vårdguidens 

e-tjänster. Vårdpersonal kan i personalverktyget förhandsgranska de filer som 

invånaren bifogar och då avgöra om filen behöver laddas ner eller om innehållet 

kan sammanfattas i en journalanteckning.  
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Viktigt att tänka på: 

• Om invånaren bifogar en fil med personuppgifter måste mottagningen, i de 

fall där dokumentet ska laddas ner, följa gällande regelverk för att bevara 

patientsekretessen. Filen måste sparas ner direkt på en säker lagringsplats. 

Se instruktioner nedan. 

 

Instruktion för att ladda ner fil från 1177 Vårdguidens e- 
tjänster 

1. Personal klickar på filen som patient skickat in, under rubriken “Bilagor”. 

En förhandsgranskning av filen visas. 

2. Personal högerklickar i förhandsgranskningen och väljer “Spara som”, 

utforskaren öppnas. 

3. Välj att spara filen på en säker lagringsyta. 

Tänk på att säker lagringsplats måste mappas upp mot utforskaren före 

nedladdning. Kontakta supporten på telefon 30 000 för hjälp. 

 

Säker lagring 

Det är endast tillåtet att mellanlagra personuppgifter eller information som är 

belagd med sekretess om säker lagringsyta används. En säker lagringsyta går att 

beställa via Ritz. Tänk på att filerna endast ska lagras tillfälligt i samband med att 

de flyttas, till exempelvis till journalsystemet. När filerna har flyttats ska de raderas 

från den säkra lagringsytan. 

Säker lagring - Region Skånes intranät 

 

Länkar för att läsa mer 

Instruktion för bevarande och gallring-administrativa-handlingar  

Instruktion för bevarande och gallring - vårdrelaterade handlingar 

 

Instruktion _Krav på systemstöd för hantering och förvaring av digitala dokument 

(skane.se) 

Dokumentlista - administrativa handlingar 

 

 

 

https://intra.skane.se/system-och-program/saker-lagring/
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/arkiv/bevara---fillistning/bevarande-och-gallring-administrativa-handlingar.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/arkiv/bevara---fillistning/bevarande-och-gallring-vardrelaterade-handlingar.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/arkiv/skapa---fillistning/krav-pa-systemstod-for-hantering-och-forvaring-av-digitala-dokument.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/arkiv/skapa---fillistning/krav-pa-systemstod-for-hantering-och-forvaring-av-digitala-dokument.pdf
http://doklistadm.i.skane.se/DokumentlistaAdministrativaHandlingar
http://doklistadm.i.skane.se/DokumentlistaAdministrativaHandlingar

