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1. DAGMALL I PASIS 

Det är dagmallen som styr vilka tider som visas på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det är möjligt att 

ändra 1177-nivå också vid bokningstillfället. 

 

Bild 1 - schemaläggning i PASiS 

 

Följande funktionalitet är kopplat till respektive 1177-nivå: 

 Nivå 0, ingen 1177-koppling. 

 Nivå 1, synlig. Den bokade tiden visas för invånaren i 1177. 

 Nivå 2, avbokningsbar. Den bokade tiden visas för invånaren i 1177 och invånaren kan 

avboka sin tid. Vid avbokning behöver invånaren ange orsak till avbokning. 

 Nivå 3, ombokningsbar. Den bokade tiden visas för invånaren i 1177 och invånaren kan av- 

eller omboka sin tid. Vid avbokning måste invånaren ange orsak till avbokning. 

 Nivå 4, bokningsbar. Dessa tider visas som bokningsbara för invånaren i 1177 och invånaren 

kan själv boka in sig utan att ha haft en tidigare bokning. 

 Om mottagning använder funktionen ”öppen kallelse” i PASiS behöver schemaläggning ske på 1177-

nivå 3. 



2.  1177-LOGG I PASIS 

När patient av-, om-, eller nybokar via webbtidboken hamnar information om detta i PASiS i bild 188, 

1177-loggen. En av- om-, eller nybokning som invånaren gör via webbtidboken hamnar inte i 1177 

Vårdguidens e-tjänster som ett ärende. Anledningen till avbokningen som behöver fyllas i av 

invånaren syns i loggen. 

Det är möjligt att filtrera på vårdgivare och hanterade ärenden (J/N). Visa hanterade = Nej är förvalt 

alternativ. Då visas endast loggrader som inte tidigare hanterats. När användare hanterat en rad så kan 

denne trycka på knappen Hanterad längst till höger, då försvinner raden från listan. 

Om du väljer Visa hanterade = Ja då visas alla loggrader, som i bild 2. Då kan användare välja att 

aktivera rader som tidigare markerats hanterade. 

Om du inte har tillgång till bild 188 kan du beställa behörighet av din PASiS-kontaktperson. 

 

Bild 2 - 1177-logg i PASiS 

 

3. CHECKLISTA VID INFÖRANDE 

Vid införande av webbtidbok finns det ett antal saker att tänka på oaktat vilken 1177-nivå ni önskar 

aktivera: 

 Uppdatera dagmallar till önskad 1177-nivå. Det går att ha olika nivåer av tider i schemat. Det 

går också att ändra 1177-nivå vid bokningstillfället. 

 Identifiera om det finns tider som inte ska visas. Ni behöver på mottagningen då ha en rutin 

för att ändra dessa tider. 

 Om bokning sker på administrativ tid i schemat var uppmärksam på att dessa tider har 1177-

nivå 0 som standard och behöver ändras manuellt till önskad nivå. 

 Gå igenom 735-registret i PASiS så att alla vårdgivare har titel angivet (se bild 4). 

 Gå igenom mappning av mottagningsbegrepp (se rubrik 4, ”Mappning av 

mottagningsbegrepp”). 



 Prata med din förvaltnings samordnare för e-tjänsterna, (se rubrik 6 ”Länkar”), för att få 

webbtidbokningstjänsten utdelad till er mottagning samt namnsatt så den överensstämmer 

med vad ni erbjuder patienterna. Har mottagningen t.ex. schemalagt med 1177-nivå 1 

namnges tjänsten “Bokade tider”. 

 Uppdatera villkorstexter för tjänsten så den överensstämmer med vad ni erbjuder. Din 

förvaltnings samordnare för e-tjänsterna kan vara behjälplig. 

 Aktivera tjänsten. 

 Tider bokade på 1177-nivå 1 eller högre blir synliga direkt för invånaren i 1177 Vårdguidens 

e-tjänster, oaktat om ni valt brev J, N eller F. 

 Tidsblock i schemat får automatiskt funktionalitet för underliggande 1177-nivåer. Exempelvis, 

en avbokningsbar tid (1177-nivå 2) blir också synlig (1177-nivå 1). 

 

Bild 3 - Patientvy av ”Bokade tider” för bokad tid på 1177-nivå 1 

 

 

Bild 4 - 735-registret i PASiS  

 



3.1 AV- OCH OMBOKNINGSBARA TIDER 

Vid införande av av- och ombokningsbara tider (1177- nivå 2 och 3) tänk också på följande: 

 Rullande schema behöver finnas. 

 Beslut om vilka tider som innefattas behöver vara tydligt för medarbetarna. 

 Nya rutiner behöver upprättas med att bevaka 1177-loggen i PASiS, bild 188.  

 För nivå 3, ombokningsbara tider, tänk på att också tillgängliggör tider för ombokning. 

Förslagsvis med en variation mellan för- och eftermiddagstider. 

 Vid bokningstillfället från vårdens sida går det att ange att tiden endast ska vara 

ombokningsbar och inte avbokningsbar. Patient kan då omboka tiden två gånger, sedan 

försvinner möjligheten att omboka tiden för den specifika bokningen. 

 Patient kan inte av- eller omboka inom 24 timmar från besökstillfället. 

 Patient kan inte omboka en tid till samma dag. 

 Patient kan endast omboka tid till samma vårdgivare och samma typ av tid. 

 Är mottagningen redan igång med 1177-nivå 1 behöver ingen aktivering göras för att gå igång 

med av- och ombokningsbara tider. Däremot behöver villkorstext för tjänsten och tjänstens 

namn uppdateras.  

 För ombokning (1177-nivå 3) av besök med flera resurser finns i dagsläget ingen smidig 

lösning. 

 Om patient själv ny-, om- eller avbokar en tid kommer det ett inkorgsmeddelande med 

information om bokningen till invånarens inkorg i 1177 Vårdguidens e-tjänster, (se bild 8 och 

9). 

 

Bild 5 - Patientvy av ”Bokade tider” för bokad tid på 1177-nivå 2  



 

Bild 6 - Patientvy av ”Bokade tider” för bokad tid på 1177-nivå 3  

 

3.2 BOKNINGSBARA TIDER 

Vid införande av bokningsbara tider (1177-nivå 4) behöver följande göras: 

 Beställningsmall behöver fyllas i gällande vilka vårdgivarkategorier och aktiviteter som ska 

vara bokningsbara för invånaren. Kontakta din förvaltnings samordnare för e-tjänsterna som 

kan hjälpa till, (se rubrik 6, ”Länkar”). 

 En förutsättning för att gå igång med bokningsbara tider är att tjänsten ”Bokade tider, av- och 

omboka direkt” är aktiverad för att patient ska kunna se och administrera sin bokade tid. 

 Prata med din förvaltnings samordnare för e-tjänsterna för att få tjänsten ”Boka tid direkt” 

utdelad till mottagningen inför aktivering. 

 Det går inte för invånaren att boka tid till innevarande dag. 

 



Patientvy när patient ska 

boka en tid via 1177 

Vårdguidens e-tjänster.  

Kalendervyn visar vilka 

dagar det finns lediga tider. 

När patient tryckt på en dag 

visas vilka tider som finns 

lediga den specifika dagen. 

 

Bild 7 

Bilden visar 

inkorgsmeddelandet i 1177 

Vårdguidens e-tjänster som 

patienten får när denne själv 

bokar en tid. 

 

Bild 8  

Bilden visar 

inkorgsmeddelandet i 1177 

Vårdguidens e-tjänster som 

patienten får när denne själv 

ombokar en tid. 

 

Bild 9 

  



4. MAPPNING AV MOTTAGNINGSBEGREPP 

För att invånaren ska kunna se sina tider behöver mottagningsbegreppen i PASiS vara mappade mot 

rätt mottagning. 

I exemplet som följer vill vi veta vilka bokningar som syns på en mottagning I 1177 Vårdguidens e-

tjänster. Kirurgmottagning Malmö kommer att användas som exempel. 

 

En administratör i personalverktyget 

för 1177 Vårdguidens e-tjänster 

klickar på kortet Inställningar. 

 

Bild 10 

Högst upp under kortet Inställningar 

finns mottagningsinformation som 

hämtas från HSA-katalogen 

(Skånekatalogen). Vi tittar nu på 

vilket HSA-id som står angivet. 

 

Bild 11 

I bild 721 I PASiS, flik 4, görs en 

sökning på 16KIR (VE kirurgi). Här 

går det att utläsa mot vilket HSA-id ett 

mottagningsbegrepp i PASiS är 

mappat. 

Vi kan se att MAALL, MABBC, 

MABRÖ, MADIE, MAKUR, 

MALAP, MANGE och MASJG är 

mappade mot Kirurgimottagning 

Malmö (SE162321000255-O16812). 

Bokade tider på dessa 

mottagningsbegrepp syns altså på 

Kirurgimottagning Malmö i 1177 

Vårdguidens e-tjänster.  

 

 

Bild 12 



Vi kan se att exempelvis 

mottagningsbegrepp LUEND, 

LUEUS, LUHP och LUKUR är 

mappade mot ett annat HSA-id. Vid 

en sökning i Skånekatalogen på den 

sista delen av HSA-id O12914 så kan 

vi konstatera att bokade tider på dessa 

mottagningsbegrepp syns på 

Kirurgimottagning Lund i 1177 

Vårdguidens e-tjänster. 

Vissa mottagningsbegrepp är mappade 

mot ett HSA-id som inte finns upplagt 

i 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Exempelvis kan vi se att LUM13 är 

mappat mot SE162321000255-

O12916 (Kirurgiavdelning 13). 

Eftersom att Kirurgiavdelning 13 inte 

finns upplagd i 1177 Vårdguidens e-

tjänster så syns inte heller bokade 

tider där oavsett om de har 

schemalagts med 1177-nivå 1 eller 

högre i PASiS.  

 

 

Bild 13 

 

 

5. INFORMERA PATIENTER OM WEBBTIDBOK 

 

Bild 14 

 

6. LÄNKAR 

Kontakta din samordnare för 1177 Vårdguidens e-tjänster 

Regelverk för schemaläggning och webbtidbok i Region Skåne  

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/1177-Vardguiden/1177-vardguidens-e-tjanster/?highlight=1177+e-tj%c3%a4nster
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/e-tjanster1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177.se/schemalaggning-och-onlinetidbokning_regelverk.pdf

