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Define (Definiera) 
Vad behövs förbättras: 
1177 Vårdguidens e-tjänster finns hos oss sedan många år men används endast av ett fåtal 
patienter.  Jag undrar vad det beror på. Hur ska vi öka kännedom och därmed användandet 
bland patienterna på Transplantationscentrum? Hur mycket kan personalen om e-tjänsterna?  
 
Transplantationscentrum inför den 23 maj telefonsystemet Call me som innebär att när 
patienten ringer knappar hen in sitt telefonnummer och får då besked om när vården ringer 
tillbaka. Inledningsvis på samtalet informeras det om möjligheten att använda Vårdguidens e-
tjänster för recept och intyg. Då vi nu kommer att hänvisa till 1177 Vårdguiden vid alla samtal 
behöver personalen få sin kunskap om dessa tjänster uppdaterad då det kan bli fler ärenden 
som inkommer.  
 
1177 Vårdguiden är en samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård där det 
finns information och råd om sjukdomar och symtom. Där erbjuds även sjukvårdsrådgivning, 
möjlighet att läsa bloggar samt e-tjänster med mera. Det har tagits ett beslut av Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen att alla mottagningar i Västra Götaland ska erbjuda samma basutbud under 
2016 vilket har gjort att vi behöver uppdatera våra tjänster samt lägga till fler under tiden som 
projektet pågår. I basutbudet ingår följande: beställa tid, av/omboka tid, förnya recept, 
kontakta mig, skicka meddelande, egenremiss, fråga om min remiss och begära intyg. 
Ärenden ska besvaras inom 2 arbetsdagar. De tjänster som vi på vår mottagning erbjuder idag 
är: av/omboka tid, förnya recept, förnya hjälpmedel, kontakta mig och begära intyg. 
 
För att få reda på vilka som kommer att engageras görs en processkartläggning: 
Processkartläggning – ärende i 1177 Vårdguidens e-tjänster.  
Processen startar när patienten skapar och skickar iväg ärendet och avslutas när hen får svar 
på det. Patienten ska ha svar inom 2 arbetsdagar. Värdeskapande tid 45 - 100 min. 
Man kan se att flera personer är inblandade i ärendet förutom patienten:  

• administratören som kontrollerar ärenden, öppnar och omfördelar dem: ca 15 minuter 
• sjuksköterskan som kontrollerar sin e-post, öppnar ärendet och eventuellt omfördelar 

det: ca 15 minuter. Är ärendet hos rätt person (kan kräva andra aktörer att rådfråga) 
besvaras och avslutas det på 10-60 minuter beroende på åtgärd. 

• läkare kan få ärendet på samma sätt som sjuksköterskan, samma tidsintervall 
• sekreterare kan få ärendet på samma sätt som sjuksköterskan, samma tidsintervall 

(bilaga 1) 
 
Riskanalys: 
Okunskap hos patienter och personal kan vara en risk för känner man inte till 1177 
Vårdguidens e-tjänster kan det vara svårt att se nyttan med denna.  
 
Mål: 
Jag vill med detta projekt öka patienternas kännedom om 1177 Vårdguidens e-tjänster då 
kännedom om fler kontaktvägar ökar patientens valmöjlighet. Vid utvärdering i november har 
förhoppningsvis fler patienter kännedom om 1177 Vårdguidens e-tjänster och har gjort ett 
aktivt val vilket även har ökat antalet ärenden.  
  
Ibland frågar patienterna efter möjligheten att skicka e-post och detta är enda sättet att göra 
det på. Det underlättar för patienten som kan uträtta sitt ärende vilken tid på dygnet som helst 
och slippa telefontid/kö. Det ger även mer telefontid för de som behöver prata med någon och 
de ärenden som inte kan avhjälpas via e-tjänsterna. 
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Det underlättar även för personalen som kan få rätt ärende till sig, kan ta hand om ärendet när 
det är lämpligt, kan förbereda ärendet om man vet vad det handlar om samt att det även ökar 
vår tillgänglighet.  
 
Tidsplan (uppdateras under projektets gång) 

• Mäta antalet ärenden på Transplantationscentrum under februari och november  
• Ulrika Nordell, vårdenhetschef informerad 160211 
• Information till leverkirurgiska teamet om projektet via e-post 160212 
• E-post till Linda Salomonsson, Regionutvecklare, eHälsoenheten – för att få hjälp att 

komma igång, få svar på frågor samt boka in ett besök hos henne  
• Kontakt med Reumatologmottagningen där möte bokas för att höra hur de arbetar med 

e-tjänsterna 
• Släktskapsdiagram med personal (sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och 

läkare) i leverkirurgiska teamet 160217 
• Mätningar av ärenden = recept, intyg, av/omboka tid, andra ärenden som kunde skötts 

via e-tjänster som kommer via telefon hos sjuksköterskor, sekreterare och 
undersköterskor februari samt november. 

• Information till all personal på mottagningen för kännedom om projektet, via e-post 
160226 och muntligt 160229 

• Enkäter till patienter att dela ut på Transplantationsmottagningen v 16-17 samt i 
november 

• Skicka med informationsbroschyr ursprungligen från 1177 men som anpassats till 
Transplantationsmottagningen samt foldern ”Ditt läkarintyg” i kallelsen till alla 
nybesök med början i maj 

• Beställa informationsmaterial i maj  
• Sätta upp affisch i väntrummet i maj  
• Ändra vårt meddelande på telefonsvararen i maj 
• Ändra i broschyren om kontaktsjuksköterska i maj 
• Länk till utbildningsfilmer/PowerPoint för att informera personalen om hur man gör 

samt broschyr/skicka manual på e-post hur man gör 160510 
• Pärm med allt material i kassan 160513 

Measure (Mäta) 
För att få mer bakgrundsmaterial gjorde jag en faktainsamling: 

• Jag läste på 1177, loggade in både som personal och patient på 1177 Vårdguidens e-
tjänster för att se och lära hur det fungerar 

• Statistik från Västra Götaland, 1177 visar att inloggningarna gjorda av invånarna ökar, 
januari 2016 var det 92736 mot 54571 januari 2015   

• I januari 2016 skedde 97 % av dessa inloggningar med e-legitimation  
• Anslutna enheter har också ökat från 293 år 2009 till 1153 år 2015  
• Antalet inloggningar har ökat bland personal från 15193 januari 2015 till 18536 

januari 2016 
• 160315: Studiebesök på Reumatologen, de tipsade om att de anpassat en 

informationsbroschyr från 1177 och att de jobbar mycket aktivt med denna process 
• 160315: Möte med Linda Salomonsson, Regionutvecklare, eHälsoenheten, Västra 

Götaland för att lära hur tjänsterna fungerar och hur man jobbar i dem 
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Nulägesrapport 
 
Hur tar patienterna kontakt med oss? 
Sammanställning av mätningar vid kontakt via telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster i 
februari månad. Totalt var det 209 telefonsamtal och 7 via e-tjänsterna. 
 
Vecka 
 

Kontakt via 
telefon 

Kontakt via 1177 
Vårdguidens e-
tjänster 

Procent som 
använde e-
tjänsten 

 
Receptförfrågan 

 
41 

 
4 

 
8,9% 

Intyg (sjukskrivning eller annat 
intyg) 

 
12 

  
0% 

Av/omboka tider (läkarbesök, rtg 
mm) 

 
8 

  
0% 

 
Beställning av journalhandling 

 
2 

  
0% 

 
Rådgivning / kontakta mig 

 
146 

 
2 

 
1,3% 

 
Förnya hjälpmedel 

  
1 

 
 

 
Insamling av tänkbara orsaker via diagram: 
Släktskapsdiagram: 
9 medlemmar, både sjuksköterskor, koordinator, läkare och sekreterare i det leverkirurgiska 
teamet deltog en eftermiddag och skapade 2 stycken släktskapsdiagram.  
Dessa frågor var grunden: 
Hur ska vi göra för att öka användandet av 1177 Vårdguidens e-tjänster? 
Vad ser du för fördelar/nackdelar? 
Hur ska vi implementera den på mottagningen? 
 
Det blev en del både positivt, negativt samt praktiska tips på vad som kan göras. Det som 
framkom var att det är positivt för patienten som kan ta kontakt när hen kan, tillgänglighet 
dygnet runt och hen slipper ringa runt. Men det framkom även en risk att patienten ingen 
datorvana har.  
 
Det som var tydligt var behovet av information, både hos patienter och personal för att öka 
användandet och kännedomen om 1177 Vårdguidens e-tjänster. Förslag på hur den kan ges 
kom: i kallelsen, på besöket, i Min Vårdplan, meddelande på telefonsvararen, broschyrer, 
affischer – alltså både skriftligt och muntligt. Personalutbildning önskades samt utbyte av 
erfarenheter med verksamheter där de har hög användning.  
 
Fiskbensdiagram: 
En fråga ställdes på Transplantationsmottagningen där 14 svar från sjuksköterskor, 
koordinatorer, undersköterskor och sekreterare inkom under 2 dagar med mellan 3-5 orsaker 
från var och en vilket blev till ett fiskbensdiagram med 7 ”fiskben”. 
 



4 
 

Denna fråga utgjorde grunden till det: 
Varför används inte 1177 Vårdguidens e-tjänster fullt ut? 
 
Även här framkom det att informationen var viktig, att den som finns är svår och att tydligare 
information behövs, praktisk hjälp, broschyrer, muntlig information samt en farhåga att ålder 
spelar in, att äldre kanske behöver mer hjälp. Ovana vid datorer och internettjänster uttrycktes 
samt en brist på datorer. Många uttrycker behovet att få personlig kontakt för att vara säker på 
att meddelandet kommit fram och önskan att prata med en person var stort. 
 
Det uttrycks en okunskap hos personalen om hur 1177 Vårdguiden används, att det finns och 
ovana vid denna kommunikationsväg. Men även okunskap hos patienter som saknar vetskap 
om att e-tjänsterna finns, hur de används och hur man rent praktiskt gör.  
 
Många saknar e-legitimation, kunskap om e-legitimation och hur man praktiskt går till väga 
för att skaffa det.  
 
Vi gjorde ett fiskbensdiagram på kursen med samma fråga och där kom liknande områden 
fram (bilaga 2-4) 
 
 
Nu är frågan vad tycker patienterna?  
En enkät med några få frågor lämnas ut till 
patienterna i v. 16-17.  
 
 
Det vi vill ha svar på är om patienterna känner 
till 1177 Vårdguidens e-tjänster (ja/nej), om 
de använder dem för att kontakta vår 
mottagning (ja/nej) och om ja; varför och om 
nej; varför inte samt att vi önskar tips, tankar 
eller funderingar kring hur patienterna ska få 
information om 1177 Vårdguidens e-tjänster?  
 
 
Enkäterna har delats ut i kassan, vid 
provtagningen och vid ett tillfälle frågade jag 
5 patienter som satt i väntrummet. Totalt kom 
det in 33 svar. 
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Känner du till att 1177 Vårdguidens e-tjänster, tidigare Mina Vårdkontakter finns? 
 
 Antal 

Totalt 33 

Ja 23 = 70 % 

Nej 10 = 30 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
De som inte använde e-tjänsterna hade ingen kännedom om den, ingen dator, ville ha kontakt 
med en fysisk person, snabb handläggning, inte haft behov av det eller saknade e-legitimation. 
 
Om ja; använder du 1177 Vårdguidens e-tjänster för att kontakta 
Transplantationsmottagningen? 
 

 antal 

Totalt 23 

Ja 3 = 13 % 

Nej 20 = 87 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
De få som använde e-tjänsterna tyckte det var smidigt, framförallt vid receptförnyelse. 
 
Det kom en del förslag på hur informationen skulle ges: reklam och affischer i väntrum, 
broschyrer i brev, kallelse eller vid ”utbildningen som de transplanterade patienterna får”, ta 
”printscreenkort” på varje moment och dela ut, muntlig information av personal både att de 
finns men även vilka tjänster som vi har samt fördelar med den. 
 
Det framkom några önskemål som inte går att genomföra på vår mottagning såsom en ”app” 
eller information via media, sin e-post och google-ADS.  
 
Funderingar som fanns var om det är en generationsfråga, att personalen måste vara insatt i 
1177 Vårdguidens e-tjänster och veta vilka tjänster som erbjuds samt att utlovade svarstider 
måste hållas för att skapa förtroende. 
 
Flera av de som kände till e-tjänsterna uppgav att de funderat länge på använda dem men inte 
kommit igång, att de tänkte göra det nu och även sätta sig in mer i detta (bilaga 5). 
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Våra e-tjänster 
I slutet på april görs en genomgång av våra e-tjänster och vi lägger till ”Förläng 
sjukskrivning”. Vi hade planerat att lägga till de tjänster som vi inte har i det basutbud som 
ska finnas på var mottagning men får avvakta tills i höst då en uppdatering av hjälptexter till 
tjänsterna kommer att finnas. 

Analyze (Analysera) 
Rotorsaker till varför 1177 Vårdguidens e-tjänster inte används: 
Brist på information, både om 1177 Vårdguidens e-tjänster och om e-legitimation 
Okunskap hos patient och personal 
Önskan om personlig kontakt 
Svårigheter, brist på datorvana och dator 
 
Vi behöver uppdatera och införa information om 1177 Vårdguidens e-tjänster vilket 
framkommit med hjälp av undersökningarna som gjorts. Tips från både patienter och personal 
har getts. 
 
Då brist på kunskap är en av rotorsakerna som framkommit behöver personalens kunskap 
uppdateras. Både med tanke på att det införs telefonsystemet Call me med hänvisning till 
1177 Vårdguidens e-tjänster för recept och intyg samt beslutet att alla mottagningar i Västra 
Götaland ska erbjuda samma basutbud under 2016. 
 
Den personliga kontakten finns för de som önskar detta. Men en ökad kännedom om olika 
kontaktmöjligheter ökar patientens val att välja det bästa sättet för vart ärende. 
 
Svårigheterna med brist på datorvana och dator går inte att göra något åt i detta projekt utan 
då finns telefonkontakten kvar, förhoppningsvis med mer tid åt de som så önskar. 
 
Design (Designa) 
 
För patienter: 

• Utformning av broschyr som ska skickas med kallelsen till nybesök – började skickas 
med kallelserna 30/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
• Bifoga broschyren ”Ditt läkarintyg” i kallelsen – började skickas med kallelserna 30/5 
• Broschyrerna ”Ditt läkarintyg” och ”ha kontakt med vården” väl synliga i väntrummet 

– placerades ut 25/5 samt på avdelningen 26/5 
• Visitkort – placerades ut 25/5 samt på avdelningen 26/5 
• Affischer i väntrummet – placerades ut 25/5 samt på avdelningen 26/5 
• Information om 1177 Vårdguiden infördes i patientundervisningen för de 

nytransplanterade patienterna under maj månad samt att broschyrer ställdes på denna 
plats 

• Telefonsvararen ändrades i slutet på maj 
• Återkoppling med en sammanställning av diagrammen sattes upp i väntrummet på 

Transplantationsmottagningen. 
 
För personalen på Transplantationsmottagningen skedde åtgärderna den sista veckan i maj: 

• Återkoppling med en sammanställning av diagrammen skickades  
• Skriftlig information genom att dela ut broschyren ”Dialog och delaktighet”, 

informationsskriften ”Lathund för vårdpersonal”. 
• Skickat samma information via e-post till samtlig personal på 

Transplantationsmottagningen 
• Bifogat länkar till informationsfilm/powerpointpresentation i e-post 
• Skapat en pärm med informationsmaterial i som ställts i kassan 

 

Control (Överlämning och ständig förbättring) 
 
Utvärdering vid projektets slut:  
 
Hur tar patienterna kontakt med oss? 
Sammanställning av mätningar vid kontakt via telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster i 
november månad. Totalt var det 328 telefonsamtal och 30 via e-tjänsterna. 
 
Vecka 
 

Kontakt via 
telefon 

Kontakt via 1177 
Vårdguidens e-
tjänster 

Procent som 
använde e-tjänsten 

Receptförfrågan 
 

 
52 

 
14 

 
21% 

Intyg (sjukskrivning eller annat 
intyg) 

 
10  

  
0% 

Av/omboka tider (läkarbesök, rtg 
mm) 

 
38 

 
3 

 
7,3% 

Rådgivning / kontakta mig 
 

 
228 

 
13 

 
5,4% 
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Kontroll månadsvis av inkomna ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster:  
I februari inkom 7 ärenden, vilket speglar användandet under 2015 som i snitt var 9-10 
ärenden per månad. Åtgärder infördes i slutet på maj så under juni månad har ett antal 
patienter hunnit få med den nya foldern i kallelsen och se information i väntrum mm. Sedan 
juli månad har antalet ärenden legat över 20, förutom oktober som var 19. Det har även varit 2 
månader med 30 ärenden var. 
 
 1/1 

- 
31/1 

1/2 
- 

29/2 

1/3  
– 

31/3 

1/4 
- 

30/4 

1/5 
– 

31/5 

1/6 
– 

30/6 

1/7 
– 

31/7 

1/8  
–  

31/8 

1/9 
– 

30/9 

1/10 
 – 

31/10 

1/11 
 – 

30/11 

1/12  
– 

31/12 
 
Totalt 

 
17 

 
7 

 
17 

 
13 

 
12 

 
16 

 
25 

 
22 

 
30 

 
19 

 
30 

 
24 

Av/omboka 
tid 

 
7 

   
2 

 
1 

 
1 

 
1 

  
4 

 
1 

 
3 

 
1 

 
Begär intyg   

 
1 

    
1 

   
1 

 
 

   

Förläng 
sjukskrivnin
g 

     
2 

   
1 

 
3 

   
1 

Förnya 
hjälpmedel 

  
1 

 
1 

    
1 

 
 

    

Förnya 
recept   

 
6 

 
4 

 
5 

 
4 

 
6 

 
10 

 
5 

 
11 

 
15 

 
6 

 
14 

 
13 

Kontakta 
mig  

 
3 

 
2 

 
11 

 
7 

 
2 

 
5 

 
18 

 
9 

 
8 

 
12 

 
13 
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Nu är åter frågan vad tycker patienterna?  
Det har delats ut samma enkäter nu som uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder. 
Enkäten är utdelad v. 45-46  i kassan och vid provtagningen. Totalt kom det in 33 svar. 
 
 
Känner du till att 1177 Vårdguidens e-tjänster, tidigare Mina Vårdkontakter finns? 
 
 Antal 

Totalt 33 

Ja 27 = 82 % 

Nej 6 = 18 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De som inte använde e-tjänsterna hade ingen kännedom, ingen dator, krångel med e-
legitimation, inte satt sig in i det av olika anledningar. Tycker det är enkelt och fungerar bra 
att ringa, prata med fysisk person samt har direktnummer. 
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Om ja; använder du 1177 Vårdguidens e-tjänster för att kontakta 
Transplantationsmottagningen? 
 

 antal 

Totalt 27 

Ja 6 = 22 % 

Nej 21 = 78 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De som använde e-tjänsterna tyckte det var smidigt, enkelt och snabbt vid enkla ärenden 
såsom ändra tider och förnya recept. 
 
Tips var att berätta om e-tjänsterna och om vilka tjänster vi erbjuder när patienterna är på 
sjukhuset; när de väntar, på besöket eller vid in- respektive utskrivning. Informationsbroschyr 
och reklam, någon tyckte planscherna på mottagningen var bra!  
Det finns en önskan om starthjälp, om att se bokade tider, provsvar samt önskan om andra 
kontaktalternativ och större flexibilitet/möjlighet att anpassa kommunikation efter eget behov 
även svårt med annat hemlandsting. Förslag och frågor om befintliga ärendetyper såsom 
recept och intygsdelen men även önskan om en ny rubrik som skulle heta ” meddelande till 
vårdgivare”. 
 
Det kom förslag som inte går att genomföra inom detta projekt såsom reklam utanför 
sjukhuset och marknadsföra 1177 Vårdguiden vid sjukhusets kassor (bilaga 6). 
 
Sammanfattning av mätvärden 
 

• Nåddes målen? Kännedomen ökade och vi har fått fler ärenden sedan åtgärderna 
inleddes.  
 

• Ökade kännedomen? Kännedomen ökade från 70 % till 82 %. 
 

• Ökade antalet inkomna ärenden? Jämför man februari med november som var 
planerad kontrollmånad så ökade antalet ärenden mer än 4 gånger.  
 

• Ökade andelen som tog kontakt via 1177 Vårdguiden jämfört med de som tog 
kontakt via telefon? Ja, antalet receptförfrågningar ökade från 8,9 % till 21 %, 
av/ombokningar av tider från 0 till 7,3 % samt rådgivning från 1,3 % till 5,4 % när 
jämförelse mellan februari och november gjordes. 
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Learn (Lärande)  
 
Det finns mycket jag lärt på denna kurs, mycket som vi funderat på och diskuterat i grupp. En 
lärdom är att man måste engagera personerna man vill ska delta i sitt projekt, informera vad 
som händer och ställa frågor. När det görs så kan saker börja hända. En annan lärdom är att 
det är svårt att ställa rätt frågor så man får svar som kan användas i projektet, även tänka ut 
och veta vad som ska mätas är klurigt. Men framförallt har det varit roligt och en nyttig, 
tankeväckande och användbar kurs. 
 
När sammanställningen av enkäterna gjordes framkom att det var en del patienter som tidigare 
funderat på att börja använda e-tjänsterna som nu uppgav att de skulle börja göra så. Vår 
diskussion på enheten startade redan i februari 2016. Detta gjorde att jag tittade bakåt i 
statistiken för att jämföra 2015 och 2016 vilket visade en dubblering av antalet ärenden. 
Tittade då även på 2014 för att se om denna trend även fanns mellan 2014 och 2015 men så 
stor var inte ökningen där (2014 = 99 inkomna ärenden, 2015 = 114 inkomna ärenden och 
2016 är det 232 ärenden).  
 
Det borde dock finnas utrymme för fler att använda e-tjänsterna då det enligt Call me i 
november var 41 samtal där den som ringt inte svarar när de sedan blir uppringda. Här borde 
1177 Vårdguidens e-tjänster vara ett bra alternativ för patienten då de har möjligheten att läsa 
svaren när tid finns samt att det minskar tiden för personalen som inte behöver ringa flera 
samtal som inte besvaras. 
 
Jag fick svar på enkäterna som inte var möjliga att genomföra inom detta projekt, vilket även 
var fallet hos en patient som jag ringde efter önskemål på enkäten. Det efterlystes bland annat 
annonser i media, information i kassorna och en app. Denna rapport kommer därför att lämnas 
till Linda Salomonsson, Regionutvecklare, eHälsoenheten, Västra Götaland för kännedom och 
för att se om det finns möjlighet att förvalta förslagen som framkommit. 
 
Lite tankar och funderingar om framtiden: 
Vi har pratat om vad vi kan fortsätta göra för att öka kännedomen om 1177 Vårdguidens e-
tjänster på vår arbetsplats. Det som är på förslag är information på Tv:n i väntrummet där 
färdiga informationsfilmer från 1177 finns samt att gå ut i väntrummet/entrén för att prata 
med och även vid behov hjälpa patienterna att komma igång med e-tjänsterna vilket fanns 
som önskemål på enkäterna. Det är också viktigt att skapa rutiner för all personal som är 
delaktig i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Bland annat att regelbundet titta i sin e-post så inte 
patienternas farhågor om lång handläggningstid slår in. 
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Bilaga 1.  
 
Processkartläggning – ärende i 1177 Vårdguidens e-tjänster 
 
Patienten ska ha svar inom 2 arbetsdagar 
Värdeskapande tid 45 - 100 min  
 
 
Patient 
 

Att skapa 
och 
skicka ett 
ärende   
5 min 

     Patienten 
får svar på 
sitt ärende 

Administratör 
 
 

 Att 
kontrollera  
ärenden  
5 min 

Att öppna  
ärendet och 
fördela ärendet 
5 min 

    

Sjuksköterska 
 

   Att 
kontrollera  
sin e-post  
5 min 

Att öppna 
ärendet och 
ev omfördela 
det 
5 min 

Att åtgärda  
ärendet 
5-30 min samt 
besvara det, 
avsluta 5-30 
minuter 

 

Sekreterare 
 

          ̄  " ̄        ̄  " ̄      ̄  " ̄   

Läkare 
 

           ̄  " ̄        ̄  " ̄       ̄  " ̄   
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Bilaga 2. 
Släktskapsdiagram på Transplantationscentrum 160217  

Information om projektet gavs via e-post 160212 där även önskan om medverkande vid 
släktskapsdiagram framfördes. 
Information om projekt och 1177 Vårdguiden gavs samt släktskapsdiagram utfördes på och 
det kom 10 stycken, sjuksköterskor, koordinator, sekreterare och läkare.  
 
Fråga:  
Hur ska vi göra för att öka användandet av 1177 Vårdguidens e-tjänster? 
Vad ser du för fördelar / nackdelar? 
Hur ska vi implementera den på mottagningen? 
 

Bild 1 

 
Bild 2 
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Bild 1, 5 personer deltog: 
Under fördelar finns lappar med följande på: 

• Minskat behov av ”kontorstid” 
• Kontakt när jag som patient kan. Läsa svaret när jag kan. Pinnar: 7 stycken 
• Tillgängligt dygnet runt Pinnar: 2 stycken 
• Smidigt för patienterna Tillgänglighet 
• Passa tel.tider 
• Minskad telefontid 
• Enkelhet – mindre tidåtgång 
• Slippa ringa runt till olika ställen. Boka tid, recept... Pinnar: 2 stycken 

 
Under nackdelar finns lappar med följande på: 
Svårt att kortfattat förklara problemet 
Om man inte har dator / mobil 
Ej utvärderingsbart? 
Fler onödiga ärenden? 
Ingen datorvana Pinnar: 2 stycken 
Återkoppling akuta ärenden 
 
Under implementering finns lappar med följande på: 

• Tydliga instruktioner skriftliga 
• Information till pat i kallelsen, på besöket av personalen Pinnar: 4 stycken 
• Öka användning → information  Pinnar: 3 stycken 
• Muntlig information  Pinnar: 2 stycken 
• Informera om möjligheten 
• KSSK 
• Hänvisa vid telefonsamtal 
• Information 

 
En ”udda” lapp: 

• HUR? Flödesschema → 1. Mål?? 2. Mätpunkt?? Pinnar: 3 stycken 
 
Bild 2, 4 personer deltog: 
Under positiva effekter finns lappar med följande på; 
Patient: 

• Patienten har tillgång till oss dygnet runt = tillgänglighet 
• Öppet dygnet runt (tillgänglig!) 
• Smidigt för patient – mer tidsmässigt flexibel 
• Slippa telefonkö och telefontider 
• Ökat inflytande för patient insikt 
• Översikt för patientbesök 
• Användande av e-tjänst ökar flexibiliteten för patienten för när kontakten tas 

 
Personal: 

• Personalen behöver inte belastas när de är mycket att göra kan ta det vid passande 
stund 

• Avlasta vården  
• Undvika onödiga besök (?) 
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• Användandet av e-tjänster ökar tillgängligheten till kontaktsjuksköterskor för mer 
akuta ärenden 

• Användande av e-tjänst gör att patienten alltid kommer fram / aldrig upptaget 
• Användandet av e-tjänst ökar tillgänglighet för direktkontakt för de som inte nyttjar 

dator / smartphone 
• Arbete kan fördelas och utförs när tid finns 

 
Under implementering finns lappar med följande på: 

• Reklam / info i olika former (med kallelser, affischer mm) Pinnar: 2 stycken 
• Göra mer muntlig reklam, prata med patient om de använder e-tjänster i andra 

sammanhang / har bank-id 
• Annonsera ”en masse” 
• Information i samband med kallelse till mottagningen Pinnar: 4 stycken 
• Information broschyrer Pinnar: 3 stycken 
• Printa infolänk på ”Min vårdplan” Pinnar: 4 stycken 
• Kunskap 
• Personalutbildning Pinnar: 1 stycken 
• Ta kontakt med verksamheter som är bäst och kopiera ideer Pinnar: 2 stycken 
• Telefonsvarare hänvisa till telefonkontakter Pinnar: 4 stycken 
• Minska telefontiden hänvisa till Mina vårdkontakter 

 
Under nackdelar finns lappar med följande på: 

• Dålig IT-kunskap 
• Granska journal innan besök 
• Alla patienter är inte så datorvana eller har kunskap eller förmåga 
• I brist på återkoppling eller att tjänsten inte blir verkställd vart hör patienten av sig? 
• Patient som är avslutade tar kontakt 

 
Mest viktiga: 

• Kontakt när jag som patient kan. Läsa svaret när jag kan. Pinnar: 7 stycken 
• Information till pat i kallelsen, på besöket av personalen Pinnar: 4 stycken 
• Information i samband med kallelse till mottagningen Pinnar: 4 stycken 
• Printa infolänk på ”Min vårdplan” Pinnar: 4 stycken 
• Telefonsvarare hänvisa till telefonkontakter Pinnar: 4 stycken 
• Öka användning → information  Pinnar: 3 stycken 
• HUR? Flödesschema → 1. Mål?? 2. Mätpunkt?? Pinnar: 3 stycken 
• Information broschyrer Pinnar: 3 stycken 
• Tillgängligt dygnet runt Pinnar: 2 stycken 
• Slippa ringa runt till olika ställen. Boka tid, recept... Pinnar: 2 stycken 
• Ingen datorvana Pinnar: 2 stycken 
• Muntlig information  Pinnar: 2 stycken 
• Reklam / info i olika former (med kallelser, affischer mm) Pinnar: 2 stycken 
• Ta kontakt med verksamheter som är bäst och kopiera idéer Pinnar: 2 stycken 
• Personalutbildning Pinnar: 1 stycken 

 
Medverkande: 
Liselotte, Jolanta, Marie, Magdalena, Birgitta, Annika, Niklas, Åsa, Helena och Magnus. 
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Bilaga 3. 
Fiskbensdiagram 

 
På kursen 160223, deltagare: Kristina, Camilla, Lena, Annette, Mia och Lena 
 
Fråga: Varför används inte 1177 Vårdguidens e-tjänster fullt ut? 
 

 
7 ”fiskben” 
 
1. Saknar dator: 
Ingen tillgång till dator eller smartphone 
 
2. Inlogg/e-leg saknas: 

• Behöver ha e-legitimation, alla har inte det; 1pinne 
• Alla har inte inlog/bank-id etc. 
• Alla har inte bank-id eller vet hur man skaffar det; 7 pinnar 

 
3. Önskar personlig kontakt: 

• Känns ovant – mer vana att ringa = svar direkt (om man kommer fram); 2 pinnar 
• Vill ha kontakt med en gång 
• Det tar tid, idag vill man att allt skall gå fort. 

 
4. Sekretess: 

• ”Oro” för om sekretessen kan hållas 
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5. Okunskap hos personal: 
• För lite kännedom om den av personalen; 9 pinnar 
• Dålig/ej tillräcklig info från personalen 
• Okunskap hos personal 

 
6. Okunskap hos patient: 

• Alla patienter har inte tillräcklig information om den; 6 pinnar 
• För lite kännedom om den av patienterna; 1 pinne 
• Okunskap hos patient 
• Vi kanske inte har info om att möjligheten 1177 finns på ett tydligt sätt; 2 pinnar 
• Pat kanske inte vet att de kan maila 1177 
• Osäker på att mottagaren får beskedet man lämnar 
• Språksvårigheter 
• Vet inte vad som finns i den 
• Det är krångligt 

 
7. Svårt: 

• Ytterligare ett system att arbeta i 
• Motstånd från vårdpersonal ökad arbetsbörda?; 1 pinne 
• Ointresse hos personal 
• Tidsbrist; 1 pinne 

 
Mest pinnar i fallande ordning: 

• För lite kännedom om den av personalen; 9 pinnar 
• Alla har inte bank-id eller vet hur man skaffar det; 7 pinnar 
• Alla patienter har inte tillräcklig information om den + För lite kännedom om den av 

patienterna; 1 pinne + 6 pinnar = 7 pinnar 
 

• Känns ovant – mer vana att ringa = svar direkt (om man kommer fram); 2 pinnar 
• Vi kanske inte har info om att möjligheten 1177 finns på ett tydligt sätt; 2 pinnar 
• Motstånd från vårdpersonal ökad arbetsbörda?; 1 pinne 
• Tidsbrist; 1 pinne 
• Behöver ha e-legitimation, alla har inte det; 1 pinne 
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Bilaga 4. 
Fiskbensdiagram på Transplantation 

Information skickades per e-post 160226 till personal (sjuksköterskor, koordinatorer, 
undersköterskor och sekreterare) på Transplantations öppenvård angående förbättringskurs 
och förbättringsprojekt; att implementera 1177 Vårdguidens e-tjänster samt att hjälp med en 
studieuppgift önskades i nästa vecka.  
 
På morgonmötet 160229 gavs muntlig information om projektet och önskan om hjälp med 
svar på orsaker till ”Varför används inte 1177 Vårdguidens e-tjänster fullt ut?” Dessa 
orsaker ska sedan sammanställas till ett fiskbensdiagram.  
 
160229-160301 kom det in 14 svar från alla yrkeskategorier med mellan 3-5 orsaker. 
 
Fiskbensdiagram, 7 ”fiskben” 

Fråga: Varför används inte 1177 Vårdguidens e-tjänster fullt ut? 
 
 
Praktisk/muntlig information: 7 lappar 

• Pat behöver ev praktisk hjälp att komma igång 
• Skicka med en broschyr som tydligt visar hur man kommer in i Mina Vårdkontakter 
• Man bör som patient få information om Mina Vårdkontakter alltså Gör så här för att  
• Svår, tydlig information hur man ska göra – tydligare instruktion behövs 
• För mycket information i kallelsen. Muntlig info också vore bra. 
• Ålder 
• Den ”äldre” generationen tycker att det är besvärligt. Behöver kanske mer hjälp. 
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Svårt: 2 lappar 
• Inte användarvänligt 
• För många vägar. På avd och mottagning finns enbart Levermott 342 3680? eller För 

snårigt!! 
Ovana vid dator/saknar sådan: 9 lappar 

• Många saknar dator 
• Alla har inte tillgång till dator 
• Ovana att använda internettjänster 
• Ovana att göra det på nätet. Man är ”van” att ringa. 
• En del personer är ovana vid datorer ff. 
• Bristande datorvana 
• Saknar datorkunskap oavsett ålder 
• Datorkunskap saknas 
• Liten eller ingen datorvana 

 
Önskar personlig kontakt: 12 lappar 

• Vill hellre prata med en person för att känna sig säker på att meddelandet kommer 
fram 

• Mer personligt att få prata med någon än att skicka ett elektroniskt meddelande 
• Man önskar personlig kontakt 
• Opersonligt 
• Återkoppling dröjer. Vill ha svar nu 
• Många känner oro och vill prata med någon 
• Känner behov av personlig kontakt  
• Man vill oftast tala med någon ansvarig för att veta. Snårigt på Mina Vårdkontakter. 
• Vill prata med en person 
• Vill ha personlig kontakt inte datorkontakt 
• Saknar personlig kontakt 
• Osäkerhet om meddelandet når fram 

 
Okunskap hos personal: 6 lappar 

• Okunskap om hur det fungerar rent praktiskt personal 
• Okunskap hur det används personal  
• Okunskap om att det finns personal  
• Personalen saknar informationen 
• Vårdpersonal ej vana vid att använda denna kommunikationsväg 
• Dåligt informerad vårdpersonal om hur vi ska få patienter att kontakta oss via 

 
Okunskap hos patienter: 13 lappar 

• Saknar kunskap 
• Okunskap om hur det används 
• Okunskap om hur det fungerar rent praktiskt patienter 
• Dåligt inform patienter hur det används 
• Brist på information kring tjänsten (vilka möjligheter som finns) 
• Patienterna saknar vetskap kring fördelar med tjänsten 
• Dålig information om att det finns dessa tjänster 
• Okunskap om att funktionen/möjligheten finns 
• Många vet inte om att funktionen finns 
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• Pat saknar information 
• Okunskap om att det finns patienter 
• Information till patienterna saknas 
• Bristande kännedom om dess existens eller möjligheter 

 
Inlog/e-leg saknas: 7 lappar 

• Inte skaffat Bank-id eller annat lösenord för inloggning 
• Svårt att logga in 1. Alla har inte Bank-id, mobilt Bank-id övriga E-leg 
• Man saknar e-legitimation 
• Alla har inte e-leg. Att skaffa personlig kod är inte lätt att förstå hur man gör. 
• Har inte skaffat mobilt Bank-id eller e-legitimation 
• Kan vara svårt att ”logga in” - Bank-id – koden per post 
• Alla har inte e-leg 
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Bilaga 5.  
Sammanställning av enkät utdelad v. 16-17 
Enkäterna har delats ut i kassan, vid provtagningen och vid ett tillfälle frågade jag 5 patienter 
som satt i väntrummet. Totalt kom det in 33 svar. 
 
Känner du till att 1177 Vårdguidens e-tjänster, tidigare Mina Vårdkontakter finns? 
 
 Antal 

Totalt 33 

Ja 23 = 70 % 

Nej 10 = 30 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om ja; använder du 1177 Vårdguidens e-tjänster för att kontakta 
Transplantationsmottagningen? 
 

 antal 

Totalt 23 

Ja 3 = 13 % 

Nej 20 = 87 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a. Om ja; varför gör du det? 

• Lätt och smidigt att komma i kontakt och lämna meddelanden 
• ibland, vid behov av recept 
• vid recept 
• vid tidbokning till VC och provtagning 

 
2b. Om nej; varför gör du inte det?  

• har inte behövt det fram tills nu 
• det har inte varit aktuellt. D.v.s. har ej varit inlagd/sjuk så långvarigt tidigare 
• har inget e-legitimation 
• har varit på väg men det är nog dags nu 
• inte aktuellt tidigare 
• telefonkontakt / personlig kontakt önskas 
• inte behövt tidigare 
• personlig kontakt önskad – ringt operationskoordinator t.ex. 
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• ringer istället 
• vårdkontakter i Västra Götaland är helt värdelös – Uppsala är helt ok. Varför har vi 

inte samma? Alla mediciner finns som bra historik men inte journaler. 
• Inte fått någon information 
• har ingen data 
• har inte haft behov eller tanke 
• visste inte att det fanns 
• har inte känt till det med ska kolla vad det är och om jag kan använda det 
• visste ej om det 
• har inte haft behov 
• då ringer jag om det är akut lättare 
• måste skaffa e-legitimation – skall göra detta! 
• Jag vill ha direktkontakt med en fysisk person 
• har inte kommit igång med det. Men tänker börja med det är tanken 
• är inte så insatt – skall testa 
• jag använder inte någon dator 
• ringer till Transplantationscentrum 
• har tänkt på det i ett år men det blir inte av att jag går in i datorn men jag har läst all 

info och bedömningar om det 
• har ingen dator 
• har inte haft behovet. Oftast har man ju behov av snabba svar och min tidigare 

erfarenhet från andra avdelningar är att man inte får snabba svar 
• jag ringer till avdelningen om jag behöver. Har använt avbokning en gång och beställt 

medicin. 
• Ej haft behov 

 
Har du några tips, tankar eller funderingar kring hur du och andra ska få 
information om Vårdguidens e-tjänster? 

• Google-ADS 
• Kanske lägga ut reklam på avdelningen typ väntrum mm 
• tryckt information t.ex. ihop med annan information som ”Livet med en ny njure” 
• muntlig information / broschyr på transplantationsutbildningen 
• via brev, ej ihop med kallelsen utan separat (läser den bättre då) 
• göra synligt med broschyrer och affischer i väntrum 
• kan man få det att funka som i Uppsala så är man en bit på väg. 
• Sms meddelande kan också förbättras. 
• Ta ”printscreen” - kort för kort och lämna ut 
• info vid läkarbesök eller via media 
• mera posters i väntrum 
• finnas en app 
• mer info 
• sätt upp anslag synliga i väntrum mm samt skicka med informationsblankett till alla 

patienter Tack 
• ta reda på patientens e-postadress och informera via den 
• att personalen kanske kan nämna det. Det var så jag reda på det 
• jag tycker det är mycket info men det kanske beror på att jag jobbar på sjukhus 
• Informera vid besök om vilka tjänster som finns vilket förutsätter att personalen själv 

vet det. 
• Informera om fördelar för patienten, sedan måste det finnas en garanti hur snabbt 

ärenden tas om hand 
• att det finns en app 
• eventuellt en generationsfråga 
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Bilaga 6.  
Sammanställning av enkät utdelad v. 45-46.  
Enkäterna har delats ut i kassan och vid provtagningen. Totalt kom det in 33 svar. 
 
Känner du till att 1177 Vårdguidens e-tjänster, tidigare Mina Vårdkontakter finns? 
 
 Antal 

Totalt 33 

Ja 27 = 82 % 

Nej 6 = 18 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om ja; använder du 1177 Vårdguidens e-tjänster för att kontakta 
Transplantationsmottagningen? 
 

 antal 

Totalt 27 

Ja 6 = 22 % 

Nej 21 = 78 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a. Om ja; varför gör du det? 

• Smidigt att slippa ringa 
• Snabbare vid enkla ärenden 
• Boka om tider, avboka tider etc 
• Be om nya recept 
• Jag har ombokat tid en gång 
• Det är enkelt 
• Förnyelse av recept. Under recept: om man har ett recept ifrån tidigare läkare men nu 

har en ny vet man inte hur man ska fylla i 
 
2b. Om nej; varför gör du inte det?  

• Aldrig varit sjuk 
• Tacksam för information. Har inte behövt det 
• Fungerar bra på telefon det som man behöver veta 
• Har inte hunnit, nyss transplanterad 
• Har ingen dator 
• Då jag är nytransplanterad har jag ännu inte haft möjligheten till att behöva 
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kontakta/få hjälp via e-tjänster 
• Har inte tänkt på det, enklast att ringa och få prata fysiskt med en person 
• Har inte behövt, gör det om jag behöver 
• Har precis blivit patient här och inte behövt ännu 
• Kommer nog att använda mig av Vårdguidens e-tjänster 
• Har ett direktnummer 
• Haft önskan om personlig kontakt via telefon. Dock haft önskan om att se bokade 

tider. 
• Jag föredrar muntlig kontakt. 
• Var inte hjälpt av kontaktalternativen 
• Inte blivit av. Inte känt något behov av det hittills. 
• Inte tänkt på det plus har varit så sjuk att jag inte orkat sätta mig in i hur det 

fungerar (dom senaste åren) 
• Det har inte varit aktuellt 
• Okunskap 
• Jag känner till det men behöver hjälp att starta upp 
• Det har inte varit nödvändigt då jag får tid direkt av läkaren. 
• Problem med e-legitimationen 
• Det har inte varit aktuellt 
• Mitt hemlandsting är Kalmar och transplantationsmottagningen dyker inte upp i min 

lista 
• Har inte tänkt på det 
• Har ej behövt 
• Skulle använda e-tjänsten betydligt mer om det fanns större flexibilitet/möjlighet att 

anpassa kommunikationen efter eget behov och fler kommunikationsmöjligheter. 
 
Har du några tips, tankar eller funderingar kring hur du och andra ska få 
information om Vårdguidens e-tjänster? 

• Dom kan ju berätta det medan man sitter och väntar i väntrummet 
• Önskar få provsvar på e-tjänst 
• Informationsbroschyr 
• Nej 
• Läkare och sjuksköterskor är bra sätt att informera patienter vid inskrivning och 

utskrivning 
• Nej 
• Är väl bra som det är, kan inte data så bra än svårt att svara på 
• Skapa en länk där jag som användare kan skicka snabbinformation om e-tjänsten via 

mail 
• Reklam 
• Nej 
• Mer info om 1177/Vårdguiden på kallelse mm. 
• Kanske man kan få en broschyr vid läkarbesök/provtagningar. 
• Nej 
• Broschyr? 
• Jag känner till det men behöver hjälp att starta upp 
• Att sjukvårdspersonalen informerar 
• Upplysning vid besök hos sjuksköterska eller doktorn. Bra infobroschyr 
• Mer information om vad man kan använda för tjänster.  
• Skulle vara bra om skulle kunna se provresultat när de kommer. 
• Planscherna på mottagningen är bra!  
• Reklam utanför sjukhuset. 
• Marknadsföra den som info på sjukhusens kassor 
• Dela ut en infolapp när man väntar på doktor, provtagning 
• Skulle använda e-tjänsten betydligt mer om det fanns större flexibilitet/möjlighet att 

anpassa kommunikationen efter eget behov och fler kommunikationsmöjligheter. 
• Ny rubrik som heter typ meddelande till vårdgivaren där man kan ställa frågor 
• Intygsdelen hanterar inte olika sorters intyg – intyg inför utlandsresa – sjukintyg 


