
Invånar- och vårdtjänster 
Sus & Koncernkontoret 

  

externwebb.sus@skane.se 
patientwebb@skane.se  
 

Datum 2021-12-21  
Version 1 1 (4) 

 

 
 
 

 

Postadress: 291 89 Kristianstad 
 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

Så här kan du använda invånarärende vid information 
eller frågor till patienter 

 
Invånarärende, också kallat omvänt ärende, är en funktion i 1177 
Vårdguidens e-tjänster som gör det möjligt för dig att ta initiativet till 
kontakt med en patient. Du kan antingen välja att ställa en fråga eller 
skicka information. 

 

Viktigt att tänka på 
 

• Du kan se om en patient har varit inloggad och kan ta emot 
digitala meddelanden via 1177.se. Ska du skicka ett 
invånarärende är det viktigt att du ser efter så att patienten har 
aviseringar påslaget. Alternativt att patienten vet att hen ska få 
ett meddelande via 1177.se.  
 

• Du kan se vilka patienter som har läst dina meddelanden via 
1177.se. Därmed kan du se om brådskande information har 
nått fram eller om du behöver försöka få tag på de berörda via 
telefon.  
 

• När du väljer att skicka information som invånarärende kan 
patienten inte svara på det om hen har några frågor. Det är 
därför viktigt att du anger en annan kontaktväg. Väljer du 
däremot mallen ”Fråga” kan patienten svara direkt på ditt 
meddelande.  
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• Din verksamhet kan skapa färdiga mallar för invånarärende så 
att respektive behandlare inte behöver skriva in all text vid 
generell information som riktar sig till en patientgrupp. Vill ni 
skapa en mall ska ni kontakta er e-tjänstesamordnare.  
 

• Du kan bifoga dokument till patienten, men tänk på att det ska 
vara tillgänglighetsanpassat. På intranätet kan du läsa mer om 
tillgängliga dokument. Du kan också välja att göra det möjligt 
för patienten att bifoga PDF-filer och bilder i sitt svar till 
vården. När en patient bifogat en fil kan du förhandsgranska 
den och avgöra om filen behöver laddas ner eller om 
innehållet kan sammanfattas i en journalanteckning. Vid 
nedladdning måste den sparas direkt på en säker 
lagringsplats. För mer information se Instruktion - bifogade 
filer via 1177 Vårdguidens e-tjänster (PDF) 
 

• Det finns användarmanualer utifrån vilken roll du har när du 
arbetar med 1177 Vårdguidens e-tjänster. Dessa hittar du på 
inera.se. Behöver du personlig hjälp finns kontaktuppgifter till 
din lokala e-tjänstesamordnare och support på Vårdgivare 
Skåne.  

 

Så här kan du använda invånarärende  

 
Du vill informera patienten. Det kan till exempel vara om en 
undersökning, behandling eller praktisk information vid 
sjukhusbesök. 

 

1. Kolla alltid på 1177.se och sjukhusets/lasarettets webbsida på 
vard.skane.se om informationen finns där. Om informationen 
finns, länka till webbsidan i ditt meddelande till patienten. 
 
 

2. Om informationen saknas kan du bifoga en fil, t.ex. en 
broschyr. Tänk på att bifogade filer i möjligaste mån ska vara 
tillgänglighetsanpassade. Var tydlig med att patienten kan 
återkomma till er om hen inte kan öppna den bifogade filen.  
 
Skriv till exempel: “Kontakta oss om du behöver få 
informationen på ett annat sätt”. Gör gärna en länk till er e-
tjänst ”Kontakta mig”, till mottagningens webbsida på 

https://intra.skane.se/sidor/anstallning-och-medarbetarservice/mallar-kommunikation-och-arkiv/arkiv-och-informationshantering/skapa-tillgangliga-dokument
https://intra.skane.se/sidor/anstallning-och-medarbetarservice/mallar-kommunikation-och-arkiv/arkiv-och-informationshantering/skapa-tillgangliga-dokument
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/e-tjanster1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177.se/bifogade-filer-via-1177-vardguidens-e-tjanster.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/e-tjanster1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177.se/bifogade-filer-via-1177-vardguidens-e-tjanster.pdf
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIN1VEFP/pages/3050800/Anv+ndarmanualer
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIN1VEFP/pages/3050800/Anv+ndarmanualer
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/1177-Vardguiden/1177-vardguidens-e-tjanster/#88381
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/1177-Vardguiden/1177-vardguidens-e-tjanster/#88381
https://www.1177.se/
https://vard.skane.se/sitemap/
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vard.skane.se eller till ert kontaktkort på 1177.se 
 
 

3. Förklara gärna för patienten vad hen förväntas göra med 
informationen som skickas. Vad är anledningen till att 
informationen skickas? Skriv till exempel: “Läs igenom 
informationen så att du är förberedd på ditt besök hos oss”. 

 

Du vill skicka en bifogad fil till patienten med plats för uppgifter som 
hen ska fylla i, till exempel en läkemedelslista.  
 
 

1. Förklara för patienten vad hen förväntas göra med 
informationen som skickas. Skriv till exempel: “Skriv ut och fyll 
i varje vecka. Ta med vid nästa besök hos din läkare”. 
 

2. Var tydlig med att patienten kan återkomma till er om hen inte 
kan läsa den bifogade filen eller om hen vill att ni skriver ut ett 
exemplar och skickar med post.  
 
Skriv till exempel: “Kontakta oss om du inte kan läsa eller 
skriva ut den bifogade filen. Du kan få informationen på ett 
annat sätt”. 

 
 
Du vill ställa frågor till en eller flera patienter.  
 

1. Välj mallen ”Fråga”. Om du ska ställa flera frågor kan du 
skapa ett frågeformulär alternativt om din verksamhet redan 
har skapat en mall för ett färdigt frågeformulär.  
 

2. Förklara för patienten varför du ställer frågorna och vad 
svaren ska användas till.  

 
 
Exempel på när det kan vara bra att använda invånarärende 
 
Invånarärende är ett bra alternativ till att ringa upp en patient när du 
snabbt behöver informera eller ställa en fråga. 
 
Här är några exempel på tillfällen då invånarärende kan användas. 
 

• Vid avbokningar och kallelser med kort varsel. 
• När patienten inte nås via telefon. 
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• Istället för att skicka e-sms. 
• Information om inbokad tid, när kallelse inte hinner skickas. 
• Uppdatering av telefonnummer till er verksamhet när det är 

viktigt att patienten ska kunna ringa er. 
• Nå patienter som inte vill svara i telefon vid okänt nummer. 
• Nå patienter som inte har möjlighet att svara i telefon. 
• Ge och förklara provresultat. (Numera visas vissa provresultat 

i patientens digitala journal, men dessa är svåra för patienten 
att förstå och kan behöva förklaras). 

• Fråga till patienter som flyttat från Skåne om deras fortsatta 
behandling på mottagningen.  

• Information och frågor gällande remisser som kommit med 
posten. 

• Återkoppling när patienten väntar svar i ett visst ärende. 
• När en patient ska ändra läkemedel. 

 
 
Om information saknas på 1177.se eller på vard.skane.se 
 
Om information du vill förmedla i ett invånarärende saknas på 
1177.se eller på vard.skane.se, kontakta patientwebb@skane.se. 
Om du tillhör en Sus-verksamhet i Lund eller Malmö kan du istället 
kontakta externwebb.sus@skane.se. Berätta vad du saknar eller vill 
förtydliga. Kommunikatörerna i patientkommunikationsteamet tar 
hand om din förfrågan. 
 
 
 
 

 

mailto:patientwebb@skane.se
mailto:externwebb.sus@skane.se

	Så här kan du använda invånarärende vid information eller frågor till patienter
	Du vill skicka en bifogad fil till patienten med plats för uppgifter som hen ska fylla i, till exempel en läkemedelslista.


