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Manual för registrering och uppföljning av 1177 i
SWIBREG
Genom att registrera patienten i 1177 kan patienten enkelt besvara sina frågeformular via
1177 och svaren går direkt till SWIBREG. Observera att patienten måste informeras om att
frågeformulär skickas via 1177. Patienten måste även ha ett konto på 1177 och där ha
meddelat hur de vill bli aviserade, se patientinstruktion.

1. Välj patient, gå in på patientdata och välj program.
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2. Klicka på starta nytt program

3. Välj 1177 i menyn för starta program, ange datum för start och klicka därefter på
Starta program

4. Under Program visas nu 1177 som aktiverat.
Under planerade kontakter klicka på datumet vid raden Start för att bekräfta ditt val
och gå vidare.
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5. Klicka på planerat datum för att välja förvalt datum eller skriv in ett eget datum i
rutan. Klicka på fortsätt

6. När meddelanderutan kommer upp tryck ok

7. Här fyller du i att patienten samtyckt till att besvara frågeformuläret via 1177.
Tryck sedan förhandsgranska.
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8. Välj Spara och stäng för att skicka meddelande till patienten

9. När meddelanderutan kommer upp tryck ok.
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10. På programsidan kan du nu se att en avisering är skickad till patienten. Det kan ta upp
till en minut innan statusen blir uppdaterad.

Observera att aviseringen endast visar att vårt meddelande gått till patientens inkorg i
1177, aviseringen visar inte om patienten lagt in sms- eller mailuppgifter.

11. När patienten besvarat formuläret hamnar det under patientlistor → Hemmonitorering
– osignerade poster
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12 På denna lista visas alla svar som kommer in via 1177 och IBD-home, för att dessa
svar ska komma in på patientens sida i Swibreg så måste de signeras. När rutan
signera bockas i så försvinner svaret från denna lista. Vill du förhandsgranska svaret
innan det läggs in i registret klicka på förstoringsglaset. Vill du gå in på patientens
graf innan du signerar in svaren klicka på patientnummret. Vill du ta bort svaret
klicka på radera (Observera att då tas svaret bort helt och kan inte återskapas)
Under frågetecknet hittar du alla teckenförklaringar

13 Under planerade kontakter visas när nästa formulär skickas ut, formulären skickas ut
årligen tills programmet stoppas. Observera den aviserade kontakten ligger kvar som
planerad tills patienten besvarat formuläret och svaren signerats in i registret, då
försvinner den från listan.
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14. Vill man att patienten ska besvara ett formulär utöver de planerade årliga kontakterna
välj önskat datum och klicka på knappen Boka extra kontakt. Observera att datum måste
väljas först, meddelandet går direkt till patienten det valda datumet.

15. För att kunna se vilka patienter som är ansluta till 1177, gå in under patientlistor och välj
Anslutna 1177, där visas en lista på de patienter som ni anslutit till 1177.

