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Nationellt sammanhang 

1177
Vårdguiden 
på telefon
400 000 samtal
per månad

1177.se
7,5–8 miljoner 

besök per 
månad

E-tjänster
1,8 miljoner inloggningar 
per månad
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• Är ett pålitligt, tydligt och nationellt 
utformat stöd vid bedömning av vårdbehov 
– för största möjliga patientsäkerhet.

• Är ett symtombaserat rådgivningsstöd 
med fem brådskegrader.

• Medicinskt kvalitetssäkrat 

• Beslutstöd i delar av vårdkedjan

Rådgivningsstödet Webb
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Att använda Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet 
Webb

+
Strukturerad 

samtalsmetodik 
(Samtalsprocessen)

= SANT!



Rådgivningsstödet Webb
• har samma medicinska innehåll som det rådgivningsstöd 

landstingen och regionerna använder för sjukvårdsrådgivning

• är samstämmigt med 1177.se

• underlättar en likvärdig vård i hela landet

• nationell anslutning

Sammanfattning



Lyckat 
införande!



Införandet av Rådgivningsstödet webb inom

Närsjukvården i Halland
Maria Eriksson, projektledare 



• Politiskt beslut HSS, 130059, 2013-09-09

• Ökad patientsäkerhet med 
samstämmig bedömning

• Efterfrågan av ett medicinskt 
kvalitetssäkert beslutsstöd

• Nationellt arbetssätt

Bakgrund och syfte



Utbildat cirka 350 sjuksköterskor 
inom Vårdvalet och Barnkliniken



• Uppföljningar

• Information och dialog i olika ledningsgrupper 
före och efter utbildning inom Närsjukvården

• Dialog med Kvinnohälsovården Halland 
och Psykiatrin i Varberg

• Utbildningstillfälle Högskolan Halmstad

• Information ledningsgrupp Hallands sjukhus

Aktivitet/genomförande



Tidsplan

Start

1 mars
2014

28 april
2015

Sista 

utbildningstillfälle



Utvärderingar efter utbildningen

• Verktyg vid kontakt med patient på mottagning

• Trygg rådgivning med samma råd

• Strukturerad telefonrådgivning

• Läkarna borde få utbildning i RGS webb

• Inspirerande – Lärorikt – Pedagogiskt

Kvalitet



Reflektioner

RGS webb har 
gett nytt arbetssätt

Viktigt med 
dialog kring det 
nya arbetssättet

Linjechefer får och 
förmedlar information

Besök enheterna 
före införandet

Ökat intresse för 
1177 Vårdguiden

Utbildningar skapar 
samsyn i regionen



• Uppföljning – användande och dokumentation

• Nytt projekt inom närsjukvården

• Intresse från fler förvaltningar

• Kontakt med högskolans sjuksköterskeprogram

Framtida idéer



36 % svarsfrekvens (sjuksköterskor inom Vårdvalet)

80 % har gått utbildningen 

75 % använder Rådgivningsstödet webb

84 % använder stödet varje dag eller varje vecka

65 % dokumentrar råden i patientjournalen

? Fortbildning och uppföljning efterfrågas 

Enkätsvar/uppföljning



Ett genomarbetat 
införande är viktigast 

för bra förvaltning 
av RGS webb!



Tack!



Välkomna att besöka oss på mässan! 


