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Styrelsebeslut 26 april 2017 

Mot bakgrund av det redovisade avser regionstyrelsen att vidta följande åtgärder:  

• Följa upp arbetet med utveckling och införande av Region Norrbottens 

invånartjänster.  

• Säkerställa att insatser vidtas för att öka kännedom om invånartjänster.  
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Dokumentation. Vårdgivarens vårdinformationssystem (Journal) 

Nationell målbild för 1177.se 

FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 

Ett gap som måste slutas 

Hälsocentraler och Sjukhus  Nuläge 



 

 

Dokumentation. Vårdgivarens vårdinformationssystem (Journal) 

Digital hälsocentral långsiktig målbild 

”Digitalt först under hela patientresan genom vården ” 

FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 

Förebyggande      +    Första linjen +        Löpande kontakt under vård 



 

 

Invånartjänster i Norrbotten  

Utveckling, kännedom och kommunikation 

Susanne Andersson 

John Sandström 



 

 

Invånartjänster för ökad 

delaktighet 



 

 

Övergripande mål 

• Uppnå målet – minst 50 % av invånarna använder e-tjänster i kontakt med vård eller för att 

utföra vårdärenden 

• Ökad delaktighet och medskapande för invånarna 

• Underlätta kommunikationskanaler och kontaktvägar 

• Tydliggöra hur e-tjänster kan användas i utveckling av vårdens processer 

 

”Utmanar arbetssätt och kultur” 



 

 

1177 Vårdguiden 
  

• 1177.se  - en samlingsplats  

för hälso- och sjukdomsinformation 

• På 1177 kan man leta vårdmottagningar  

samt  logga in och använda e-tjänster. 

 

  



 

 

1177 vårdguiden på telefon 

• Nationell lösning from 20 februari 2018 

• Samma system som övriga landet 

• Medelväntetiden vid samtal förbättrad 

• Samverkanskluster med norra regionen   

–  nattsamverkan etablerad 

–  pilot för samverkan helger planerad till november 2018 

 

  

 

 

 



 

 

 

Antal ärenden in via 1177 vårdguidens  

e-tjänster 2016-2018 (jan-aug) 
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De fem prioriterade i basutbudet (Jan–aug) 
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Mottagningar med 4 eller 5 tjänster i 

basutbudet 

      

Totalt 

antal 

mottagni

ngar 5 tjänster 4 tjänster 

Andel med 

5 tjänster 

Andel med 

4 eller 5 

tjänster 

Närsjukvård Luleå-Boden 51 8 22 16% 59% 

Närsjukvård Piteå 15 3 0% 20% 

Närsjukvård Gällivare 13 5 38% 38% 

Närsjukvård Kalix 6 1 1 17% 33% 

Närsjukvård Kiruna 3 0% 0% 

Total för närsjukvården     88 14 26 16% 45% 

Total för länssjukvården     51 0 5 0% 10% 

  

Total för regionen     143 14 31 10% 31% 

Privata hälsocentraler     4 0 1 0% 25% 



 

 

• E-tjänsterna på 1177 107 032 (ca 43 %)  (loggat in) 

• Journalen  57 565 (ca 54 % av de som loggat in i e-tjänsterna) 

     1085/dag varav 61 förstagångsbesökare/dag  

 

 

Användning – inloggningar 



 

 

Ramverk för invånares direktåtkomst till 

Journalinformation  

  



 

 

• Nationell e-tjänst, nås via inloggning med e-leg på 1177.se  

• Tillgänglig från 16 år och uppåt 

• Information från och med 1 september 2015 visas i tjänsten. Detta oavsett när en 

verksamhet ansluter sig till tjänsten 

 

 Nationell målbild – All information tillgänglig utan fördröjning senast utgången av år 2020 

 

Journalen  



 

 

Journalen 
• Journalanteckningar 

• Vårdkontakter 

• Vaccinationer  

• Läkemedelslistan 

• Svar på blodprover (kem labb) 

 



 

 

 

• Information som visas idag: Journalanteckningar, vårdkontakter, läkemedel, provsvar (kem 

labb), vaccinationer. 

• Osignerade information visas direkt efter det att de skrivits i journalen 

• Barnsjukvård och vuxenpsykiatri undantas idag  

• Sökorden Tidiga hypoteser och Våld i nära relation visas INTE i tjänsten 

 

 

Journalen forts. 



 

 

 

 

Internetbaserad Kognitiv beteendeterapi (iKBT) 

 

 

 
• Bygger på traditionell KBT. 

• Patienten kan genomföra sin behandling i 
hemmet.   

• Självhjälp med behandlarstöd. 

• Behandlare kan följa patientens arbete, 
inlämningsuppgifter, och registreringar i 
programmet.  

• Särskild meddelandefunktion i 
programmet där säker kommunikation 
mellan patient och behandlare sker.  

 



 

 

Internetbaserad Kognitiv beteendeterapi i Norrbotten 

Gällivare hc 

Haparanda  

Gammelstad 

Hertsön 

Kalix  

Hortlax  

Hällan 

Piteå 

Älvsbyn  

Björknäs 

Erikslund  

Sanden 

Två behandlingsprogram: 

• Internethjälpen vid 

smärta 

• Internethjälpen vid 

ångest/oro 

• ca 100 startade 

behandlingar sedan 

december 2017 

• 14 behandlare vid 

12 hälsocentraler 

 

4 oktober utbildas 

ytterligare 15 

behandlare och iKBT 

kan erbjudas vid ca 

20 hälsocentraler 



 

 

• Möjligt för invånaren att själv se bokade tider, boka, avboka eller omboka tid 

via 1177 vårdguidens e-tjänster 

• Invånaren och vårdpersonal - samma tidbok 

• Pilot genomfördes 2017 på ett antal mottagningar, främst hälsocentraler   

• Införandeprojekt har startat 2018 

 

  Alla vårdverksamheter ska erbjuda webbtidbok senast år 2020 

 

Införande av webbtidbok i länet 



 

 

Införandestatus webbtidbok september 2018 
 

• Webbtidbok erbjuds för närvarande på 16 mottagningar  

• Under hösten start av införande på länets alla hälsocentraler samt några 

specialistmottagningar i Sunderbyn  

  

• Införandet förutsätter ett standardiserat arbetssätt kring webbtidboken, tar tid 

• Viktigt med ägarskap i verksamheten  

 

 

  

 



 

 

• Möjlighet att kontakta patientnämnden via e-tjänst 

• Ca 220 ärenden in sedan start 

  

 

 

 

  

Kontakta patientnämnden 



 

 

Norrbottens hälsosamtal – säker ingång via 

1177.se 

• Möjlighet att för de medborgare i Norrbotten som fyller 30/40/50/60 år 

kunna logga in i e-tjänsterna på 1177.se och fylla i enkät innan besök för 

Hälsosamtal 

 

 

 

 



 

 

Medarbetarna som ambassadörer 

 

• Medarbetarna är en viktig resurs 

– Gedigen kunskap om e-tjänsterna  

– Goda ambassadörer i mötet med invånaren/patienten 

– Sprider kunskap och information 

 

• Utveckla arbetssätt, förhållningssätt och rutiner – tar tid 
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 Hur många gånger har du totalt sett haft 
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8% 

5% 

1% 

För egen del

För mina barn

För annan
närstående

Annat

 För vem använde du e-tjänsterna idag? 
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Ja, rörelsehinder

Ja, läs- och…

Ja, kognitiv…
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 Har du någon funktionsnedsättning som begränsar/hindrar dig i 

vardagen? 
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NKI i olika grupper De äldsta (75+) är 
signifikant mer nöjda 
än invånare i åldrarna 

19-64 år.  

Hur såg det ur 

2015? 

 

Kvinnor och äldre 

var mest nöjda. 

 

Invånare som 

uppgav att de har 

en funktions-

nedsättning var 

mer nöjda än de 

som inte uppgav 

Kön   Ålder      Född          Funktions- 

              nedsättning 

Kvinnor är signifikant 
mer nöjda än män och 
invånare som svarat 
”vill ej uppge”. 



 

 



 

 

1177 Vårdguiden används av de flesta 

• Antalet besök på webbplatsen är stigande och för 

närvarande är det drygt 8 miljoner besök per månad. 

• Antalet inloggningar är idag cirka 2 miljoner per månad. 

• Cirka 1200 telefonrådgivningssjuksköterskor arbetar på 1177 

Vårdguiden på telefon runt om i landet och besvarar 

sammanlagt 4,5 miljoner samtal per år. 



 

 



 

 



 

 

Andel invånare som 

någon gång loggat in 

på 1177 Vårdguidens 

e-tjänster. 



 

 

Antal inloggningar på 

1177 Vårdguidens e-

tjänster i genomsnitt 

per invånare och år. 



 

 

Antal besök på 

1177 Vårdguiden i 

genomsnitt per 

invånare och år. 



 

 

Andel besvarade 

samtal till 1177 

Vårdguiden på 

telefon. 



 

 

Sveriges starkaste varumärke  

inom hälso- och sjukvård 

97% 
känner till 

1177 Vårdguiden 

53% 
Vänder sig i första 

hand till 1177 
Vårdguiden om de 
behöver kontakta 

vårdpersonal för att 
fråga om råd 

49% 
vänder sig i första 
hand till 1177.se 
när de söker råd 

om 
vård på nätet 
(23% svarar 

Google) 

11% anger spontant att de vänder sig till 1177 Vårdguiden för att få svar 
på frågor om hälsa och hälsosam livsstil  



 

 

71 % 75 % 

Har ett stort 
förtroende för 

1177 
Vårdguiden % 

82 % 

Är positiva till 
1177 

Vårdguiden 

Kan 
rekommendera 

1177 Vårdguiden 

Värdefull tjänst 

85 % 2016 

87 % 2014 



 

 

Rekommendationer Kommunikation 

Fungerar inte med samma budskap till alla - två tydliga spår  
 

1.”Digitalt först”– upp till 35 år, mer nöjda med 1177 Vårdguiden än tidigare 
– Mer nischad kommunikation t.ex. för mer enskilda nyttoskapande e-tjänster. 

– Modernare utformning av kommunikationen och sociala medier som kanal för att nå målgruppen. 

– Större frekvens i kommunikationskontakterna för att hela tiden påminna om att 1177 Vårdguiden finns. 

 

2. ”Traditionalisterna” – känner sig tvingade in i ett nytt sätt att kontakta vården 
(tydligast för +45) 

• Bredare och mer trygghetsskapande kommunikation.  

• Hela erbjudandet behöver marknadsföras till dessa grupper. För att öka tryggheten med nya tjänster måste 
man tala om att alla andra alternativ fortfarande finns (även att gå till vården). 1177 Vårdguiden finns bara ett 
telefonsamtal bort. 

• Budskapet är att inget tas bort och ingen får det sämre. Möjligheterna blir bara fler. 

• Troligen bäst effekt om vårdpersonal rekommenderar t.ex. e-tjänster vid ett vårdbesök. 

 



 

 

Kommunikation 

• Strategiskt 

• 1177 Vårdguiden för all patientinformation till hälso- 

sjukvård och tandvård 

• 1177 Vårdguiden Norrbotten till alla hushåll 

• Löpande 

• Intern information –  Insidan, möten, nätverk 

• Nyheter – mediaintresse, ökad synlighet även internt 

• Tips – Facebook, spridningsvänligt 



 

 

Kommunikation 

• Budskap 

• Hur inte varför 

• Närhet, igenkänning och omsorg om egen hälsa 

• Du-tilltal, budskapsplattformar, språkregler 

• Kanalval 

• Direkt handling, digitala kanaler 

• Direkt patientkontakt 

• MF-kampanjer med närhet till direkt handling 



 

 

Aktiviteter 2016 

• Journal på nätet – införande  

• Varumärkesbyte – Mina vårdkontakter 

• Jeanette – filmer till extern kampanj 

• SM-veckan i Piteå 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Aktiviteter 2017 

• Journal på nätet – fortsatt införande  

• Stöd och behandling – pilotprojekt iKBT 

• Webbtidbokning – pilotprojekt  

• 1177 Vårdguiden Norrbotten – hushållstidning 

• Facebook – kampanj och nyheter  



 

 



 

 



 

 

OBS! Om du behöver justera 

bilden inom ramen – 

dubbelklicka på bilden och 

välj verktyget ”Beskär” som 

dyker upp i menyn.  

Tidningen 1177 Vårdguiden 

Norrbotten 

• Främja hälsofrågorna i Norrbotten.  

• Förmedla kunskap om egenvård, hälso- och 

sjukvård som syftar till att förebygga ohälsa 

och sjukdom. 

• Öka kännedom och användande av 1177 

Vårdguiden på webben och 1177 

Vårdguidens e-tjänster. 

• Stärka tillgängligheten till hälso- och 

sjukvården.  

• Skapa förtroende för vården.  



 

 

Aktiviteter 2018 

• 1177 Vårdguiden på telefon – införande  

• Webbtidbokning – införandeprojekt  

• Använd 1177 Vårdguiden i patientmötet – kunskapshöjare 

• Alkohol och hälsa – regionsamarbete folkhälsokampanj 

• 1177.se – migrering till ny gemensam webbplattform 

 



 

 



 

 



 

 

En modern plattform behöver vara flexibel och skalbar för att kunna 

anpassas till nya krav och önskemål 

En ny plattform skapar nya möjligheter  

Ny gemensam 

plattform 

Gemensamt och 

tvärfunktionellt 

Föråldrad teknik, 

support som upphör 

2020  

Olika lösningar, 

arbete i stuprör 

Nuläge 2018 

Teknikskifte 

Arbetssätt 



 

 

Tjänster som berörs av ny plattform 

Åtta olika tjänster ska övergå till en gemensam plattform: 

Rådgivnings-

stödet webb 

UMO 

Rådgivnings-

stödet portal 

Rikshandboken i 

barnhälsovård 

Hitta och  

jämför vård 
YOUMO 1177.se 

Vårdhandboken 



 

 



 

 



 

 



 

 

https://youtu.be/onrVtMogunc


 

 

Tack! 

• Anders Nordin 

IT/MT-direktör 

anders.b.nordin@norrbotten.se 

• Susanne Andersson 

Strateg, Digitaliseringsavdelningen 

susanne.b.andersson@norrbotten.se 

• John Sandström 

Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen 

john.sandstrom@norrbotten.se 
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