
Införande av Webbtidbokning

Återföringsdagen 10 sept 2020



Mål i styrelsens plan

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Källa Period 

45 Antal mottagningar med 

webbtidbok som används*. 

*Med används menas 

mottagningar som erbjuder 

minst: visa tider, avboka 

tider och omboka tider 

14 mottagningar Närsjukvård 

16 mottagningar Länssjukvården 

(varav 15 mammografi-vagnar/ 

mottagningar Mammografi) 

Folktandvård 0. 

(april 2018) 

Div Närsjukvård 100 

mottagningar. 

Division Länssjukvård 50 

mottagningar. 

Folktandvården 50 

mottagningar. 

100% av 

samtliga 

mottagningar 

inom När- Läns 

och Folktand-

vården. 

Antal 

tidböcker i 

1177 som 

är aktiva. 

DÅ 04, 

08 ÅR 

Mål för antal mottagningar som erbjuder webbtidbokning är formulerat i Styrelsens plan 2019-2021

Mål i styrelsens plan 2020-2022



Projektmål

• Det övergripande målet är att alla vårdverksamheter skall 

erbjuda patienterna en möjlighet att kunna se sina bokade 

tider, avboka, omboka eller att kunna boka nya tider, där så 

är lämpligt.

• Projektet ska upprätta ett samordnat införande av 

webbtidbok och säkerställa att berörda verksamheter 

kommer igång med användningen.

• Projektet ska öka införandetakten inom respektive 

vårddivision

Projektägare: Anna Alm Andersson

Finansiering: Patientmiljarden

Beslutad kostnad: ca 10 milj (mestadels interna kostnader)

Projektets tid 2018-2020. Planerat avslut 2020-12-31



Vad är webbtidbokning?

• Webbtidbokning innebär att mottagningen låter invånaren 

boka, av- eller omboka en tid direkt i journalsystemets 

tidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Invånarens bokning 

visas sedan för vårdpersonalen i tidboken. Mottagningen styr 

vilka tider som ska synas och vad de ska heta. All hantering 

av tider och tidstyper görs i journalsystemet.

• Mottagningen väljer själva vilka möjligheter invånaren ska 

ha:

• Boka en ny tid direkt

• Se sin bokade tid, samt av- eller omboka tid direkt



Vilka besök är lämpliga för bokning i dagens 

webbtidbokningslösning?

•Enskilda besökstider:

– Vårdgivaren har bestämt att 

patienten behöver en tid

•Öppen kallelse

•Annan 

överenskommelse t.ex. 

återbesök, provtagning

– Invånaren har kunskap om 

eller kan enkelt guidas till rätt 

mottagning och rätt typ av tid 

Webbtidbokning är lämpligt för:

• Triagering nödvändig (nybokning)

• Teambokning, besök med flera 
HOSP, besök med resurser 
inblandade (t.ex. rum, apparat)

•Gruppbokning, besök med flera 
patienter samtidigt

•Samordnad bokning, besök bokade i 
sekvens

Webbtidbokning är inte lämpligt för:



Bakgrund

Pilotprojekt i 

Närsjukvården 

på några mott 

på tre olika hc

Utökad pilot

Förstudie (fokus på mål 

och att skapa 

ekonomiska 

förutsättningar)

BP1-beslut i utv.rådet

december 2017

Projektledare tillsatt i början 

av året. Övriga resurser 

tillsattes fram till maj

BP2 22/5 (projektplan klar). 

Införandeprocess utifrån 

erfarenheter från piloter i 

Närsjukvården och Halland

Första etappen av 

införanden startade under 

hösten. November 2018: 

Beslut om att stoppa 

fortsatta införanden och 

göra ett omtag i projektet

Regionstyrelsen fattade 

ett inriktningsbeslut i 

oktober 2017 att öka 

införandetakten av 

webbtidbokning

201820172016 2019 2020

Vårens planerade införande 

pausade. Projektet på sparlåga 

i och med covid-19

Webbtidbokning för 

antikropptester 1/9

Uppstart och planering av 

införanden under hösten

- Fortsatta införanden på hc

- Vissa specialistmottagningar

Överlämning till förvaltning

Erfarenhetsåterföring

Projektavslut

Revidering av projektmål 

(styrgrupp)

Ny införandeprocess 

Nya roller i projektgruppen

Utredning av utestående 

frågor

Införanden på 

hälsocentraler:

- Provtagning alla hc

- Fysioterapimott

- Distriktsköterskemott.

- Mödrahälsovården

- Barnhälsovården

Införanden på några 

specialistmottagningar: 

kirurgmott. Ob-gyn,  



Mål 2019

Div Närsjukvård 100 mottagningar. 

Division Länssjukvård 50 mottagningar. 

Folktandvården 50 mottagningar.

Utfall 2019

Länssjukvård 20

Närsjukvård 108

Folktandvården 0

Status jämfört med mål i Styrelsens plan

2019

Mål 2020

- Andel bokningsbar tid för webbtidbokning
ökat (ingångsvärde 2%)

Status senaste kvartalsrapport:

3,6%

2020

Ingångsvärden

Närsjukvården 2018: 24 mott

Länssjukvården 2018: 7 mott



Status aug 2020 

2019:

•Div Närsjukvård 100 mottagningar. 

•Division Länssjukvård 50 
mottagningar. 

•Folktandvården 50 mottagningar.

Mål 2020-2022:

•Andel bokningsbar tid ökat från 2%

Mål

•Div närsjukvård: 110

•Div länssjukvård: 13 (varav 
mammografi 5)

• Folktandvården: 0

• Andel bokningsbar tid: 3,6% 
(föregående kvartalsrapport)

Nuläge*

*) Mottagningar som har bokning/ombokning aktiverat och där minst en bokning skett 2020



Hur används webbtidbokningstjänsten i 

Norrbotten?



Statistik – sammanställning för 2019

• Antal webbtidbokningar totalt (boka, omboka, avboka via 1177)

• 21 856 st för hela 2019 (11 218 st för 2018)

• Topp 3: 

1. Stadsvikens hc provtagning 2606 st

2. Kiruna hc provtagning 2504 st

3. Mammografi Luleå 2496 st

• Datum med flest bokningar

• Måndag 11 mars (181 st)

• Årets första webbtidbokning

• På nyårsdagen 2019-01-01 kl.00.42 avbokades en tid på Mammografin, Luleå 

• Årets sista webbtidbokning

• På nyårsafton 2019-12-31 kl. 22:37 gjordes en ombokning på Mammografin, Piteå 

Sjukhus. 



Införandeprocessen – hur projektet arbetar 

med införande på varje mottagning



Fortsatt arbete och projektavslut till 

årsskiftet

• Genomföra planerade införanden:

Hälsocentraler: Fortsatt arbete med Björknäs, Råneå, Björkskatan, Laponia –

hela hc, Jokkmokk, Pajala, Kalix hc, Överkalix hc, Haparanda hc, Övertorneå 

hc, Barnmorskemottagningen, Piteå

Specsjukvården: Lungmottagning-andningsvård, Hud och 

Reumamottagningen , Rehabmedicin

Förberedelser inför införande: Blodgivning, ev. Folktandvården

• Överlämning till förvaltning

• Utvärdera erfarenheter

• Avsluta projektet formellt, efterkalkyl 


