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Visiba Care Oﬀice
Visiba Care Oﬀice är verktyget för dig som är
vårdgivare –till exempel läkare, psykolog, sjuksköterska,
sjukgymnast eller terapeut. Med hjälp av verktyget kan du
arbeta med digitala vårdärenden på många olika sätt.
Du kan träﬀa patienter i bokade videobesök eller ta hand
om dem som står i kö i en digital drop-in-mottagning.
Du kan samla relevant information om patienten med hjälp
av dynamiska formulär. Du har även möjlighet att
kommunicera skriftligt med patienter, antingen via chatt
eller meddelanden.
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1

Inloggning
För att komma till inloggningssidan skriver du in en URL-adress, som du får av
systemadministratören hos er och/eller av din kontaktperson på Visiba. Välj
inloggningsmetod och logga in enligt den metod ni använder inom er organisation.
Är du osäker på vilken metod ni använder kan du kontakta er systemadministratör
eller supporten på Visiba Care.

1.1

Användarnamn och lösenord

Använd det användarnamn och lösenord som du valde när du aktiverade ditt
Visiba Care-konto. Om du inte kommer ihåg ditt lösenord kan du skapa ett nytt
genom att klicka på Glömt lösenord?.

1.2

BankID

Du kan logga in antingen med BankID eller mobilt BankID. Du ansöker om båda hos
din internetbank. I vissa webbläsare behöver du godkänna att programmet öppnas.
Klicka Starta program eller acceptera den externa begäran från
BankID-programmet. Legitimera dig genom att fylla i dina uppgifter och klicka vidare
på Jag legitimerar mig. Du loggas nu in på ditt Visiba Care-konto.

1.3

SITHS

Du kan logga in med HSA-id om du har ditt SITHS-kort i datorn. Du kan se ditt HSA-id
på ditt SITHS-kort. Kontakta din systemadministratör om du har frågor om detta.
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2. Startsida
När du har loggat in möts du av din startsida i Oﬀice. Här får du en överblick över de
funktioner som är aktiverade för er organisation, till exempel kalendern, de väntrum
som du har tillgång till och meddelanden.

2.1 Hantera tider
I kalendervyn på startsidan kan du boka in nya besök, få en överblick över dina
bokningar samt se vilka tider som är tillgängliga för bokning,

2.2

Kalender

I kalendern kan du se dina genomförda och kommande möten. Du kan även se vilka
tider som är tillgängliga för patienter att boka in. Högst upp i kalendervyn kan du
välja att se dina kommande möten på en lista. När en tid är bokad visas patientens
namn på den bokade tiden. Du får mer information om mötet genom att klicka på
tiden i schemat.
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2.1.1 Kalender-popup
Om du klickar på en bokad tid i din kalender öppnas en ruta
med övergripande information om besöket.

2.1.2 Kalender-popup - detaljvy
Om du klickar på patientens namn i popup-rutan kan du få
mer detaljerad information om patienten. Du kan även se om
patienten har bifogat bilder eller svarat på frågor i ett formulär.

2.1.3 Kopiera och ta bort bokningsbara tider
Du kan kopiera eller ta bort bokningsbara tider från specifika
dagar eller på veckobasis.
Om du vill kopiera alla bokningsbara tider från en dag klickar
du på datumet i den övre delen av vyn. Då visas dialogrutan
Kopiera dag. Markera de datum du vill kopiera tiderna till.
Klicka på Kopiera.
I samma vy kan du också ta bort alla bokningsbara tider från
en eller flera dagar genom att markera datum och klicka på
Ta bort tider från markerad period längst ner i
dialogrutan.
På samma sätt kan du kopiera eller ta bort bokningsbara tider
från veckor. Då markerar du önskad vecka till vänster i vyn och
kopierar eller tar bort tider enligt ovan.
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2.3

Bjud in till möte

När du ska bjuda in till ett möte söker du på patientens
personnummer eller mobilnummer. Är patienten registrerad
kommer personen att visas i sökresultatsfältet. Om personen
inte visas, klicka på Registrera ny användare och fyll i
patientens kontaktuppgifter. Välj därefter datum, tid samt hur
lång tid mötet kommer att pågå. Fyll därefter i
Mötesbeskrivning. Observera att texten i detta fält även är
synligt för patienten. Klicka på Bjud in.
Om betalningsfunktionen är aktiverad kan du ange om ingen
betalning är nödvändig, om betalningen sker manuellt via
vårdenheten (via fakturering) eller direkt av patienten (via
Stripe).
När inbjudan är skickad läggs den inbokade tiden in i din
kalender och är märkt med patientens namn. Du kan även
boka en tid för en patient genom att klicka på en bokningsbar
tid i din kalender och därefter på Bjud in till möte.
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2.4

Ändra bokad tid

Om du behöver ändra en bokning klickar du på tiden i
kalendern och därefter på pennan i övre högra hörnet. Ange
de nya tidsuppgifterna och slutför genom att klicka på Spara.
Patienten får ett mejl om att tiden ändrats. Om du vill ta bort
ett möte klickar du på de tre punkterna och sedan på Radera
mötet uppe till höger. Om ett bokat besök ändras eller tas bort
skickas ett meddelande till patienten.

2.5

Skapa bokningsbar tid

För att en patient ska kunna boka en tid behöver det
finnas bokningsbara tider i din kalender. Du kan skapa en
bokningsbar tid antingen genom att välja en förvald mall
eller genom att skapa en mall. Om du använder en förvald
mall drar du den till önskad plats i kalendern. Du kan
ändra en bokningsbar tid genom att klicka på de tre
linjerna till höger och därefter dra den till en ny plats i
kalendern. Du kan även duplicera den genom att klicka på
plustecknet och dra den till önskad plats.

2.6

Gå till ett bokat möte

Du kan gå till ett bokat möte genom att klicka på det i
kalendern eller i listan. Här kan du se information om
patientens kontaktuppgifter, besvär och eventuella
formulärsvar. Klicka på Ring för att gå vidare till besöket.
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Strax innan mötet visas rutan Gå till mötet högst upp på sidan. Klicka på rutan för att
navigeras direkt till mötet.

2.7

Skapa ny mötesmall

Om du vill skapa en mötesmall klickar du på plustecknet längst till vänster nere i
kalendern. Fyll i namn på mallen, som till exempel beskriver typ av uppdrag och tid.
Mallnamnet kommer endast att vara synligt för dig. Ange därefter ett artikelnummer som ska visas på patientens kvitto. Du kan också välja färg på din mall.
Ange därefter möteslängd, samt hur mycket administrativ tid du vill lägga till för att
hantera dokumentation mm. Om du vill fyller du i en mötesbeskrivning. Observera
att texten i detta fält även är synligt för patienten i samband med bokning. Om
betalningsfunktionen är aktiverad kan du ange vilken betalmetod som ska
användas. Klicka slutligen på Spara.
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3

Drop-in
TIll vänster i drop-in-vyn kan du se de väntrum som du har tillgång till. Du får en
överblick över antal personer i kö samt hur många vårdgivare som är aktiva. Här
kan du även välja att visa dig som aktiv. Du kan ta hand om patienter även om du
inte står som aktiv, men då visas inte ditt namn i listan över aktiv personal. Klicka på
Personal om du vill se vilka av dina kollegor som är aktiva i väntrummet.
När du klickar på ett väntrum kan du få en mer detaljerad överblick över patienten
genom att klicka på patientens namn. I denna vy kan du även se eventuella
formulärsvar eller bilder.
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4

Meddelanden
Med meddelandefunktionen kan patienter kommunicera med vårdpersonal
asynkront, dvs. tidsoberoende. Patienten loggar in med BankID och beskriver sina
besvär i ett textmeddelande – ungefär som i en vanlig mejlkonversation men med
säker autentisering. I nuläget kan meddelanden endast initieras av patienten och
inte av vårdpersonalen.
Funktionen måste aktiveras hos Visiba Care innan den kan användas.
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4.1

Hantera meddelanden

Under Meddelanden på startsidan kan du se en lista över nya inkommande
meddelanden som ännu inte besvarats samt de meddelanden som du har plockat
upp och ansvarar för. Här kan du få en överblick och se patientens namn, besvär,
senaste händelsen samt antal olästa meddelanden.

4.2 Plocka upp ett meddelande
Nya inkommande meddelanden som ännu inte plockats upp visas för all er
personal som arbetar i Oﬀice. Du plockar upp ett meddelande från en patient genom
att klicka på det, och därefter på Plocka upp. Du ser då patientens beskrivning och
personuppgifter. Observera att om du plockat upp ett meddelande ansvarar du för
konversationen till dess att den är avslutad. Du kan således inte delegera en
påbörjad konversation till en kollega.
När du har svarat på ett meddelande får patienten en notis. Även du får en notis när
en patient har svarat på ditt meddelande, om du har aktiverat denna funktion i
Notiscenter. Nya mail från patienten listas även under rubriken Olästa.

4.3 Avsluta en konversation
När du anser att en meddelandekonversation ska avslutas klickar du på Avsluta. Då
försvinner tråden från systemet. Patienten kan se en kommentar om att ärendet är
avslutat längst ned i er konversation och har därmed inte längre möjlighet att skriva
i tråden.
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5

Statistik
Längst till vänster under Bjud in-knappen ser du din
statistik. Där du kan få uppgifter om bl.a. genomförda
möten och samtalslängd. Du kan välja om du vill se statistik
per vecka, månad eller år.
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6

Visa formulärsvar
Om du vill se patientens svar på frågor i ett formulär klickar du på
Visa formulärsvar högst upp på sidan. Finns det flera formulär kopplade till besöket
kan du växla mellan dessa. Du kan även visa formulärsvar under Möteshistorik och
Drop-in-historik som du hittar under Inställningar.
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7

Inställningar
Under inställningar längst upp till höger kan du ändra dina uppgifter.

7.1

Profilinställningar

Klicka på Min profil om du vill ändra uppgifter såsom namn, personnummer,
HSA-id, mobilnummer och lösenord. Du kan också välja om dina bokningsbara tider
ska synas för patienterna eller inte genom att kryssa i Dölj mig i bokningen.
Du kan även lägga till en profilbild som kommer att visas för patienten i
samband med bokning och besök.

7.2

Yrkesinställningar

Här kan du ange och ändra dina yrkesinställningar. Dessa visas för patienten i
samband med bokning och besök. Observera att du endast kommer att visas som
bokningsbar för de patienter vars besvär och behov överensstämmer med din
specialistkompetens och de besvär angett att du hanterar.

14

7.3

Möteshistorik

Klicka på Möteshistorik om du vill få en överblick över dina möten, inklusive information om datum, möteslängd, patientnamn, personnummer och formulärsvar.
Notera att patientinformation, inklusive bilder och formulärsvar, endast lagras
under en begränsad period som avgörs av er organisation. Kontakta er systemadministratör eller kontaktperson på Visiba Care om du vill ta reda på hur länge
informationen lagras.

7.4

Drop-in-historik

Klicka på Drop-in-historik om du vill få en överblick över era drop-in-besök. Välj väntrum och tidsperiod för
att få mer detaljerad information.

7.5

Aktivitetslogg

Under Aktivitetslogg kan du få en sammanställning av din historik. Här kan du bland annat se dina
inloggningar, bokningar och samtal.
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7.6

Notiscenter

I notiscenter kan du anpassa vilka notiser du vill ta emot samt om du vill få notiser via mejl eller sms. Under
Standardvärde kan du se vilka inställningar som er administratör har angivit som standard.
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8

Hjälp
Om du har frågor om tjänsten kan du klicka på frågetecknet.
Där finns de vanligaste frågorna och svaren listade.

9

Språkval
Om du vill ha tillgång till tjänsten på ett annat språk än
svenska kan du välja det i toppmenyn uppe till höger. Om du
saknar något språk kan du kontakta er systemadministratör,
som kan vidarebefordra ditt önskemål till Visiba Care.
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10 Dags för besök

10.1 Funktionstest
Första gången du går in i ett videosamtal från din dator
kommer du att guidas igenom ett funktionstest. När du har
klickat Ja på frågorna i funktionstestet kan du gå vidare till
själva mötet. Kontakta din IT-avdelning om något inte skulle
fungera.
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10.2 Navigationen
I menyn längst ner visas de tre vanligaste
samtalsfunktionerna: chatt, stäng av/slå på kamera respektive
mikrofon.

Om du vill visa fler samtalsfunktioner klickar du på
meny-ikonen uppe till vänster.

10.3 Chatt
Om du vill inleda en chatt klickar du på ikonen med pratbubblan. Om du får ett nytt meddelande skapas en rosa notis
på ikonen.
Klicka på plus-ikonen om du vill lägga till filer i samtalet.
I chatten finns möjlighet att aktivera automatisk översättning.
Det är inte lämpligt att översätta omfattande textkonversationer utan snarare för enklare meningar. Om
patienten har valt att aktivera översättning kommer du att
uppmanas att välja chattspråk. Skriv in Swedish och klicka för
att fortsätta skriva på svenska. Den andra parten kan nu skriva
på ett annat språk och kommer att se text som du har skrivit
på sitt valda språk.
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10.4 Skärmavbild
Om du vill ta en bild på patienten så använder du denna knapp. Be patienten att
rikta sin kamera mot det som ska fotograferas. När objektet är i bild klickar du på
ikonen för att ta ett kort. Klicka Ja på frågan om du vill spara bilden. Skärmbilden
kommer att sparas i chatten. Du kan även välja att spara ner den lokalt eller under
Filer i samtalet.

10.5 Filer i samtalet
Om du vill se vilka filer som delats under ett samtal klickar du på denna ikon. Du
sparar filer genom att klicka på dem. Bilder eller filer som inte sparats kommer
att raderas när samtalet avslutas. Du får en notis om du försöker lämna ett samtal
utan att ha sparat filerna.

10.6 Skärmdelning
Om du vill dela din skärm med din samtalspartner klickar du på denna ikon. Om du
använder flera skärmar klickar du på ikonen en gång till för att välja vilken skärm
som ska delas. Funktionen kan t. ex. användas när du vill visa dokument, bilder eller
guida en patient genom instruktioner eller program.
OBS! Första gången du skärmdelar behöver du installera tillägget Visiba Care Screen
Sharing. När installationen slutförts laddas sidan om, vilket innebär ett avbrott i
patientens vy. Vi rekommenderar därför att du testar denna funktion gentemot en
kollega innan du börjar använda den i patientsamtal. Kontakta din IT-avdelning om
du har problem med att installera plugin-tillägget för skärmdelning.
Skärmdelning fungerar bäst om patienten loggar in via en dator.

10.7 Avsluta samtal
Klicka på dörr-ikonen för att avsluta samtalet. Påminn gärna din patient att fylla i
utvärderingen som följer.

20

10.8 Uppföljning och utvärdering
När videobesöket är avslutat kommer du till en utvärdering
där du kan ange information om diagnoskoder och vad mötet
ledde till.
Om du börjar skriva in patientens diagnos kommer ett
antal olika diagnoser och koder att listas (diagnoskoderna
hämtas från icd.nu). Välj korrekt diagnos. Klicka på Lägg till
diagnoskod om vill lägga till fler diagnoser. Observera att
funktionen för diagnoskoder måste aktiveras hos Visiba Care
innan den kan användas.
Fyll gärna i övriga uppgifter.
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11

Kravspecifikation

11.1 Webbkamera
Se till att du har en fungerande webbkamera installerad.
Kontrollera att rätt enhet är vald i webbläsaren.

11.2 Webbläsare
Tjänsten kräver att du använder webbläsaren Google Chrome
eller Mozilla Firefox.

11.3 Mikrofon och headset
Se till att du har en fungerande mikrofon installerad.
Kontrollera att rätt enhet är vald i webbläsaren. Headset
fungerar ofta väldigt bra i verktyget.

11.4 Internet, nätverk och brandvägg
God internetuppkoppling är en förutsättning för att
tjänsten ska kunna användas. Det är även viktigt att nätverket
är korrekt konfigurerat och att er brandvägg inte blockerar
anrop från tjänsten. Kontakta er systemadministratör om ni
vill kontrollera att att dessa delar fungerar.
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support@visibacare.com

