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ANVÄNDARMANUAL MIN VÅRDPLAN 
 

Vårdpersonal kallas för behandlare och patient kallas för invånare i Stöd och behandling.  

 

DIN ROLL SOM BEHANDLARE I MIN VÅRDPLAN  
1. Starta vårdplanen. 

2. Se till att rätt kontaktuppgifter och rätt information görs synligt för patienten och 

samtidigt se till att den information som inte berör patienten är dold.  

3. Svara på meddelanden från patienten och ta emot formulär som patienten fyllt i. 

4. Vid behov ändra information från dold till synlig. 

5. Vid behov lägga in ny planering och nya kontakter till patienten. 

6. Vid behov överlämna vårdplanen till annan vårdenhet. 

7. Avsluta och gallra vårdplanen. 

 

LOGGA IN 
För att logga in som behandlare går du till Ineras hemsida Inera.se. Sök på Stöd och 

behandling, välj Inloggning vårdpersonal.  

(https://www.inera.se/stod-behandling-inloggning-vardpersonal) 

1. Sätt i ditt SITHS-kort 

2. Klicka på logga in som vårdpersonal i listan till vänster på sidan. 

a. Vid riktigt arbete  

I. Klicka på Logga in i Stöd och behandling. Du använder din vanliga kod 

(för legitimering) för att logga in. 

II. Välj din Region och klicka på välj. 

b. Vid utbildning  

I. Klicka på Logga in i Designverktyget. Du använder din vanliga kod (för 

legitimering) för att logga in. 

II. Välj utbildningsenheten i din Region och klicka på välj. 

 

  

https://www.inera.se/stod-behandling-inloggning-vardpersonal
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BEHANDLARVYN 
När du loggar in i Stöd och behandling möts du av den här vyn:  

 

Under fliken Mina listas alla patienter som du är ansvarig behandlare för. Om du klickar 

på ett namn kommer du till en detaljerad vy för den patientens vårdplan.  

Under fliken Alla listas alla patienter på enheten som har en digital vårdplan. Du kan 

filtrera vilka patienter du vill se i listan genom att klicka på nedåtpilen vid texten Filter.  

Under fliken Avslutade listas vårdplaner som är avslutade men ännu inte gallrade.  

Under fliken Min profil kan du ändra dina aviseringsinställningar.   

 

SLÅ PÅ DINA AVISERINGAR  
(går ej att göra i utbildningsmiljön) 

Om du vill ha aviseringar från Stöd och behandling via mail kan du slå på aviseringar 

under fliken Profil. Då kommer du att få mail när en patient kommunicerat via 

vårdplanen. 

1. Klicka på fliken Min profil. Din e-postadress har hämtats automatiskt från HSA-id som 

finns lagrat på ditt SITHS-kort. 

2. Klicka i rutan Ta emot aviseringar. Tryck sedan på spara. 

 

Det är inte aktuellt med notifikationer via SMS, skriv inget nummer i den rutan. 
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STARTA EN VÅRDPLAN 
1. Stå på fliken Mina. 

2. Klicka på Starta nytt moment (vilket betyder starta ny vårdplan), fyll i patientens 

personnummer och klicka på sök. 

 

3. Du får nu upp patienten och du står som behandlare. Under texten Moment, välj Min 

vårdplan och klicka starta nytt moment. 

 

4. En ny vårdplan är nu startad. Samtidigt som du får upp detta finns vårdplanen aktiv 

för patienten. 
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SÅ HÄR ANVÄNDER DU SOM BEHANDLARE VÅRDPLANEN 
Du går in i patientens vårdplan genom att klicka på namnet längst till vänster på raden 

Fliken Hantera 

 

Inuti fliken hantera finns underrubriker 

 

KONTAKTER 
Här kan både du som behandlare och patient lägga in namn och telefonnummer till dem 

som är aktuella för patienten.  

 

Klicka på Lägg till kontakt, fyll i fälten och klicka på spara. 

 

 

Så här ser det ut efter kontakten är tillagd. 
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PLANERING 

Här kan både du som behandlare och patient lägga in tider för besök, provtagningar eller 

behandlingar, tiderna kan vara exakta eller ungefär. Patienten kan INTE om eller avboka 

tider i verktyget. 

 

Klicka på Lägg till planering, fyll i fälten och klicka på spara. 

 

Så här ser det ut efter att planering är tillagd 
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VÄLKOMSTTEXT TILL INVÅNAREN 

I denna välkomsttext går du in och skriver vem som är patientens kontaktsjuksköterska, det 

går även att göra andra ändringar vid behov. Klicka på redigera text, lägg till innehåll och 

klicka på spara. 

 

AKTUELLA MODULER 

Min vårdplan är uppbyggd av moduler, se nedan.  

I varje modul finns ett antal avsnittsrubriker och inuti dem finns steg (avsnitt). De är rubriker 

som man kan klicka på för att ta del av innehållet, som kan vara till exempel text, film eller 

formulär.  

Klicka på pilen till höger på raden för att se vilka avsnittsrubriker och steg som finns i varje 

modul. 

Sätt till avklarad innebär att den försvinner från patientens vårdplan, används inte i Min 

vårdplan. 
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Vissa steg (avsnitt) är synliga från början och vissa ska synliggöras vart efter patienten har 

behov av informationen. Det som menas med Synligt eller Dolt är: 

Synligt= Patienten har denna information i sin vårdplan 

Dold= Patienten har INTE denna information i sin vårdplan.  

 

 

ÄNDRA INNEHÅLL FRÅN DOLD TILL SYNLIG 
För att ändra vilka steg som är dolda och synliga för patienten gör så här: 

1. Klicka på nedåtpilen på höger sida på modulen (raden). Du får då upp en lista med 

alla avsnittsrubriker kopplade till den modulen.  

2. Klicka på nedåtpilen på avsnittsrubriksraden. Du får då upp stegen som du kan göra 

synliga respektive dolda. 

3. Klicka på reglaget till höger om rubriken (Synlig/dold) för att ändra dess status. 

Aktiveras ett nytt steg kommer det att läggas till i patientens vårdplan. Patienten kommer då 

att se att det är grått, d.v.s. oläst, men patienten kommer INTE få någon notis om att ny 

information tillförts vårdplanen. För att patienten ska få veta detta måste du skicka ett 

separat meddelande eller tala om det muntligen för patienten. 

En separat bilaga finns för vilka steg som är synliga vid start och vilka som måste 

synliggöras av dig som behandlare. 
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KOMMANDE MODULER 

Kommande moduler visas inte för patienten. Genom att du klickar på Sätt till aktuell flyttas 

modulen till Aktuella moduler och blir då synlig för patienten.  

Under Kommande moduler kan det ligga olika avsnitt beroende på vilken diagnos man 

arbetar med. Exempel på avsnitt som kan ligga under Kommande moduler är formulär och 

uppföljnings avsnitt. 

När man sätter en formulärmodul till Aktuell modul blir den synligt för patienten som kan 

fylla i och skicka in formuläret till dig som behandlare inuti vårdplanen.  

 

 

FORMULÄR 
I vårdplanen kan det finna olika formulär. Om man har formuläret Mina anteckningar så 

ligger det under Cancerrehabilitering och egenvård. Formuläret Mina anteckningar är oftast 

aktivt från start och patienten kan där skriva sina egna anteckningar. Patienten kan skapa 

flera flikar av formuläret och fylla i det flera gånger. Ingen avisering går till behandlaren om 

detta formulär skickas in utan är enbart för patienten själv. Andra formulär som exempelvis 

skattningsformulär aviseras till dig som behandlare och ska journalföras. 
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KOMMENTARER I STEG 
Inuti vissa steg exempelvis Sammanfattning och Min cancerrehabiliteringsplan kan man arbeta med att 

skriva sin plan direkt till patienten i kommentarerna längst ner på sidan. 

 

 

För att göra detta, klicka på texten för steget/avsnittet. Klicka sedan på skriv kommentar längst ner på 

sidan. Skriv sedan det du vill förmedla till patienten och klicka på skicka. Detta kan göras vid flera tillfällen, 

när något nytt bestäms eller när något ska sammanfattas kan det skrivas här. Kommentarerna sparas och 

ligger kvar synligt för både patient och vårdpersonal. 

 

LÄNKADE MOMENT 

Används inte i Min vårdplan. 
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Fliken Meddelanden 

 

Patienten och behandlaren kan när som helst skicka och svara på meddelanden. Tänk på att 

relevant information som inkommer via meddelanden ska journalföras. 

 

SKRIVA MEDDELANDE 

1. Om det är du som behandlare som vill starta en konversation genom meddelande så 

klickar du på patienten och går du in under fliken Meddelanden och klickar på skapa 

ny konversation. Det är mycket viktigt att du försäkrar dig om att du är inne på rätt 

patient och skickar meddelande. 

 

 

2. Du kommer då att få välja en rubrik till ditt meddelande. Till exempel provtagning. 

 

 



                  

 
 
 
 

 
2019-04-01 

12 

3. Skriv sedan meddelandet och klicka på skicka (du behöver inte kryssa i avisera till 

inkorgen i e-tjänsterna eftersom det redan är förinställt). Konversationen sparas och 

är synlig både för dig och patienten. 

 

 

 

4. Vill du fortsätta på samma konversation som du tidigare startat så klickar du på 

konversationen och skriver ett nytt meddelande. 
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BESVARA MEDDELANDEN 
1. När patienten har skickat ett meddelande till behandlaren blir det en symbol med 

ett kuvert under flaggor på patientens rad. Det syns även på fliken meddelanden 

när man har klickat in på patienten. OBS! Tänk på att när meddelandet är läst så 

syns inte markeringen längre. 

 

 

 

2. Svara patienten genom att klicka på meddelandet och skriv ditt svar. Klicka på 

skicka. 
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Fliken Tidslinje 
Under denna flik finns all historik. Här finns allt som har hänt i vårdplanen. 

 

 

 

Fliken Händelser 
Här ser du som behandlare vilka händelser som det flaggas för, alltså vilka händelser som det 

aviseras om för behandllare och invånare. Här ligger även eventuella aktivitesplaner (vi har 

ännu inga). 
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BYTA BEHANDLARE 
Varje patient har en ansvarig behandlare för sin vårdplan. De patienter som du är 

ansvarig för är de som ligger under fliken Mina. Den ansvarige behöver inte vara 

samma som patientens kontaktsjuksköterska. Man kan som behandlare gå in och 

vara aktiv i en patients vårdplan utan att man är ansvarig behandlare. Det går alltså 

att svara på meddelanden eller lägga till information till en patient utan att vara den 

ansvariga behandlaren. Det är namnet på den som skickat meddelandet som syns för 

patienten. 

 

Ibland kan man behöva byta behandlare, tex om någon behandlare slutar. 

 

1. För att byta behandlare går du in i fliken Alla.  

2. Klicka på de två blå pilarna som finns efter ansvariges namn. 

 

3. Klicka på fältet välj behandlare och välj vem som ska bli den nya ansvarige 

behandlaren. Du kan även välja Tilldela till mig om du vill bli den nya ansvariga 

behandlaren. Klicka på byt behandlare. 
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SÖK EFTER EN SPECIFIK PATIENTS VÅRDPLAN 
1. För att hitta en specifik patients vårdplan kan du söka på namn eller personnummer i 

fritextfältet om du trycker på Filter, högst upp i den lila listen i respektive lista. 

 

 

2. För att lättare hitta den patient du söker eller lättare se till exempel i vilka vårdplaner 

det finns flaggor kan du filtrera din lista efter Namn, Personnummer, Momentstart, 

Senast aktiv eller Flaggor. Du filtrerar genom att trycka på respektive rubrik. Alltså vill 

du att de vårdplaner med meddelanden ligger högst upp så klickar du på flaggor och 

vårdplanerna läggs då i ordningen mest meddelanden högst upp och inga 

meddelanden längst ner. 
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AVSLUTA EN VÅRDPLAN 
På grund av att vårdplanen innehåller personuppgifter får den inte ligga öppen på webben i 

obestämd tid, utan ska avslutas enligt uppgjorda gallringsrutiner. Informera patienten om 

detta samt att de allra flesta sidorna går att spara ner som PDF och skriva ut om patienten 

vill ha kvar informationen.  

Gör en rutin på er enhet som innehåller när vårdplanen ska avslutas och av vem den ska 

avslutas av. 

Tänk på att informera patienten innan vårdplanen avslutas. 

1. För att avsluta en vårdplan, gå till fliken Mina eller Alla, och klicka på den patient det 

gäller. Försäkra dig om att du valt rätt patient. Scrolla ner till botten av vyn. Där 

finns följande knappar:  

 

2. Klicka på Avsluta. Vårdplanen kommer då att raderas.  

Vidmakthåll innebär att vårdplanen låses; inga formulär kan fyllas i, inga meddelanden kan 

skickas, inga aktivitetsplaner skapas. Allt som hittills fyllts i och all text finns fortfarande att 

läsa och ta del av för patienten (används inte i Min vårdplan via nätet). 

GALLRA EN VÅRDPLAN 
Efter du avslutat en vårdplan måste den gallras vilket innebär att all information försvinner 

och går inte längre att spåra. 

1. För att Gallra en vårdplan, gå till fliken Avslutade och klicka på den patients vårdplan 

du just avslutat.  

2. Välj Gallra, bocka i Gallra och tryck Bekräfta.  
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FRÅGOR 
 

Vid frågor om Min vårdplan  kontakta Ida Kedling på RCC (till och med 31 dec 2019) 

ida.kedling@rccuppsalaorebro.se eller er regionala SoB förvaltning. 

 

Support från Stöd- och behandlingsförvaltningen 

Mejla i första hand er regionala SoB-förvaltning. Om den regionala supporten inte kan svara, 

mejla   e-tjanster@1177.se 

 

TIPS VID TEKNISKA PROBLEM  
• Se över om det går att förbättra wi-fi.  

• När datorn har svårt att hitta siths-kortet kan det krävas omstart.  

• Säkerställ att det är uppdaterade certifikat för SITHS-korten 

• Rensa cachen emellanåt (se länk nedan för lathund för detta)  

BRA LÄNKAR 
SoB-förvaltningens informationssida 

https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/overview 

Bruksanvisning till Stöd och behandling 

https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525500631/Bruksanvisning+S

t+d+och+behandling 

Manualer för de olika rollerna 

https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525074864/Manualer 

Checklista vid inloggningsproblem 

https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525402360/Checklistor+och+

lathundar?preview=/525402360/525631712/Checklista%20inloggningsproblem%5B0.1%5D.

docx 

Lathund för att rensa cachen 

https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525402360/Checklistor+och+

lathundar?preview=/525402360/525467885/Lathund%20f%C3%B6r%20att%20rensa%20cac

hen%20i%20Internet%20Explorer%20och%20Chrome%5B0.1%5D.doc

mailto:ida.kedling@rccuppsalaorebro.se
mailto:e-tjanster@1177.se
https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/overview
https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525500631/Bruksanvisning+St+d+och+behandling
https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525500631/Bruksanvisning+St+d+och+behandling
https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525074864/Manualer
https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525402360/Checklistor+och+lathundar?preview=/525402360/525631712/Checklista%20inloggningsproblem%5B0.1%5D.docx
https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525402360/Checklistor+och+lathundar?preview=/525402360/525631712/Checklista%20inloggningsproblem%5B0.1%5D.docx
https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525402360/Checklistor+och+lathundar?preview=/525402360/525631712/Checklista%20inloggningsproblem%5B0.1%5D.docx
https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525402360/Checklistor+och+lathundar?preview=/525402360/525467885/Lathund%20f%C3%B6r%20att%20rensa%20cachen%20i%20Internet%20Explorer%20och%20Chrome%5B0.1%5D.doc
https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525402360/Checklistor+och+lathundar?preview=/525402360/525467885/Lathund%20f%C3%B6r%20att%20rensa%20cachen%20i%20Internet%20Explorer%20och%20Chrome%5B0.1%5D.doc
https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/525402360/Checklistor+och+lathundar?preview=/525402360/525467885/Lathund%20f%C3%B6r%20att%20rensa%20cachen%20i%20Internet%20Explorer%20och%20Chrome%5B0.1%5D.doc
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EGNA ANTECKNINGAR 
 

 


