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Riktlinjer för bokning av läkartid 
All planerad läkarmedverkan i kommunen ska i förväg bokas på avsedd tidbok för respektive 
läkare under enheten korttiden. 
 
Bokningen görs i första hand av den person som också ska medverka vid läkarkontakten.  
I den bokade tiden ingår även restid! 
 
För ytterligare information om läkarmedverkan se ”Riktlinje för läkarmedverkan i kommunal 
hälso- och sjukvård” 
 
Varje bokning ska innehålla uppgifter om: 

- Patientens personnummer och namn 
- Gatuadress vid ordinärt boende alternativt namn på boende och 

avdelning/våning 
- Aktivitet , dvs. Sitt-rond, hembesök ordinärt boende, hembesök särskilt boende, 

telekontakt med ssk 
- Anmärkning , här ska det framgå vad som orsakar läkarkontakten och telefonnummer 

till ssk/dsk 
 
Huvudsaklig riktlinje för bokningar 
Akuta – första 1½timmen av varje läkares tid. 
Dessa ärenden behöver oftast åtgärdas direkt efter rond vilket det då ges större möjlighet till 
Planerade – sista 1½timmen av varje läkares tid. 
Dessa ärenden leder oftast till åtgärder som kan åtgärdas dagen efter om tid inte finns direkt 
efter läkarkontakten. 
 
Sitt-rond    10 minuter  Medicinsk vårdplanering 60 minuter 
Hembesök ordinärt boende   45 minuter  Läkemedelsavstämning 60 minuter 
Hembesök särskilt boende   30 minuter  Brytpunktsamtal 60 minuter 
Telekontakt    10 minuter 
 
Meddelande till vårdcentralen 
Tidbokningen ska faxas till vårdcentralen senast 1 vardag före planerad läkartid. 
Tjänstgörande ssk/dsk på korttiden ansvarar för att faxa listan efter lunch 1 vardag före 
avsedd läkartid. Om något tillkommer efter att den faxats till vårdcentralen är det den person 
som gör den sena bokningen som också faxar över ett nytt exemplar till Vårdcentralen. 
Tidboken ska faxas till sekreterare på Vårdcentralen faxnummer: 0504-403 33 
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Tidbokning i Treserva 

Du når tidboken genom att klicka på ikonen  eller genom att gå via genvägar, 
tidbokning. 
 

 
Användaren som är inloggad visas i urvalsfältet ovan till höger och det är dennes almanacka 
som visas i nedre fältet. 
I urvalsfältet ovan till vänster listas alla olika aktörer (användare) och objekt, tex dr Kjell 
Hultsten. 
 
Du kan välja att titta på de olika aktörernas eller objektens almanackor genom att markera 
personer eller bokningsobjekt i listan och sedan klicka på översta pilen > så att namnen eller 
objekten flyttas över till urvalsfältet till höger. 
Om du markerar en överliggande nivå och klickar på pilen flyttas alla underliggande aktörer 
eller objekt över till urvalslistan. 
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Läkarnas tidböcker – Objekt 
 
Läkarnas tidböcker är så kallade objekt, dessa finns samlade under enheten HSL Korttid. 
Du når läkarnas tidböcker lättast genom att i sök funktionen längst upp till vänster skriva dr 
och klicka på >. 

 
 
Extra rader för bokning av läkare 
För varje aktuell läkare finns även en extra rad inlagd. Denna ska enbart användas för bokning 
av patienter då ordinarie läkarrad är fullbokad i tidboken. När extra raden måste användas ska 
även en avvikelse skrivas pga. att tiderna inte har räckt till. 
 
Skapa en egen urvalsgrupp 
Du kan välja att skapa och spara ett urval och för att sedan enkelt välja fram samma urval vid 
senare tillfälle. 
Rekommenderas att göra för objekt Läkare. 
Gör så här: 

1. markera de aktörer/objekt som du är intresserad av att skapa en grupp för i rutan överst 
till vänster 

2. klicka på översta pilen så att namn/objekt flyttas över till urvalsfältet till höger 
3. klicka sedan på knappen Spara urval… , ett nytt fönster Spara Urval öppnas 
4. markera Skapa nytt sparat urval med namn och döp urvalsgruppen i fältet 

 
5. klicka på Spara. 

 
Urvalsgruppen finns nu sparad under rubriken Mina sparade urval högst upp i trädstrukturen. 
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I följande exempel har en urvalsgrupp upprättats för ”Tidbok läkare 2013” 

 
 
 
Boka Läkartid 
Gör så här: 

1. Välj den läkare du vill boka en tid hos genom att markera aktuell läkare under mina 
sparade urval eller under HSL korttid.  Genom att markera Läkare i listan ovan till 
vänster och klicka på > flyttas objektet läkare över till urvalsfältet till höger.  

2. När du öppnar tidbokning grundbild så visas användaren som är inloggad, klicka på 
den gröna bocken framför ditt namn i urvalsfältet till höger så att bocken försvinner. 

3. Almanackan objekt läkare som är vald i urvalsfältet till vänster redovisas i fältet. När 
det är endast en person/objekt som är aktuell för bokningen (du får ta bort de gröna 
bockarna på övriga läkare) så kan du välja att visa almanackan per vecka eller per 
dag genom att klicka på knappen Visa dag/Visa vecka. 

 
I almanackan kan du se att för vecka 8, 2011 finns ledig tid 24/2 på fm. 
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4. Klicka på Bokning, du hamnar i bokningsbilden. Se avsnitt, Skapa ny bokning. 
 
 
Ny bokning 
Här skapar du en ny bokning, du kan också periodisera bokningar, omboka, ta bort bokningar, 
gå till ärende, skicka meddelande och kalla till möte genom att klicka på någon av knapparna i 
fönstret. 
 
Fönstret nås på följande sätt: 

• Genom att i Tidbokens grundbild klicka på knappen Bokning 
 
Skapa ny bokning 
Gör så här: 

1. I rutan Personuppgifter: 
• Ange Personnummer, uppgifter om Efternamn och Förnamn hämtas då upp 

av programmet. 
• I fältet Språk anges ev. språk, klicka på pilen till höger för alternativ. 
• Markera vid behov rutan Tolkbehov 
• Om tolk är bokad markera rutan Tolk bokad och ev. namn på tolken. 
• Ange vilken enhet och avdelning/våning patienten bor på i fältet för Adress, 

vid hembesök i ordinärt boende ange gatuadress 
2. I rutan Bokningsuppgifter: 

• Välj Aktivitet  
- Sitt-Rond, 10 min 
- Hembesök ordinärt boende, 45 min 
- Hembesök särskilt boende, 30 min 
- Telefonkontakt med ssk, 10 min 

• I fältet datum anger du ett datum 
• I fältet Tid bokad visas första tillgängliga klockslag. Om du vill ändra dessa 

kan du klicka på pilen till höger om fältet eller skriva in klockslag – de skrivs i 
formatet HH:MM. Du kan även klicka på klockslaget i den visuella bilden i 
fönstrets nedre del. Varje ruta är ½timme. Du markerar flera rutor genom att 
hålla nere skift-tangenten och klicka med musen. 

• I fältet Anmärkning  ska du skriva in orsak till läkarkontakten . Detta för att 
läkaren ska ges möjlighet att vara förberedd och om annan person än den som 
bokar ska träffa läkaren så behöver denne veta vad som ska tas upp. Vid 
telefonkontakt med ssk är det viktigt att ange telefonnummer i detta fält. 

• Den som är inloggad är förvald som ansvarig för bokningen men kan ändras 
om du bokar in tid åt någon annan. 

3. I rutan längst ner visas de aktörer/objekt som omfattas av tidbokningen. 
4. Klicka på Spara. Tiden är nu bokad och du hamnar automatiskt tillbaka till 

Tidbokningens grundbild beroende på vart du kom ifrån. 
 
Du kan Ändra i befintlig bokning  genom att dubbelklicka på den i Tidbokning grundbild 
och sedan ändra och spara. 
 
Knappar: 
Periodisera – Om du vill periodisera din bokning, används inte vid bokning av läkartid.. 
Omboka – om du vill göra en ombokning 
Ärende – om du vill gå direkt till ärendet för person som du har valt i bokningen 
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Meddela – för att skicka meddelande till någon annan användare 
Kalla  – används ej! Kommunen kan här skapa kallelser som kan skrivas ut. 

 

Utskrift av bokningar 
 
Du kan få utskrift av olika bokningar. Alternativen som går att skriva ut är utskrift av 
tidbokningar för markerade personer, utskrifter av tidbokning för markerade objekt och 
utskrift av alla bokningar för angiven period. 
All tidbokning för läkare sker via objekt. För att skriva ut tidbokningar på respektive läkare 
måste därför utskrift av tidbokning för markerade objekt väljas.  
 
Du öppnar fönstret genom i fönstret Tidbokning grundbild välja menyn  

⇒ Utskrift – Bokningar 

 
 
 
Utskrift av tidbokning för markerade objekt 
 
Gör så här om du vill skriva ut bokningar för de objekt som är valda i grundbilden: 

1. Gör först ditt urval i Tidbokning grundbild  genom att flytta över de objekt som du 
vill skriva ut bokningarna för 

2. Välj därefter i menyn Utskrifter – Bokningar  
3. Ett nytt fönster öppnas Tidbok: Utskrift 
4. Markera Utskrift av tidbokningar för markerade objekt  
5. I fältet Datum anger du ett datumintervall 
6. Markera med en bock i rutan framför Ny sida per aktör/objekt om du skriver ut 

underlag som ska skickas till vårdcentralen  
7. Markera med en bock i rutan framför Detaljerad utskrift, annars kommer inte 

anteckningarna från fältet Anmärkning  med vid utskrift, vilket är viktigt för att 
läkaren ska få möjlighet till förberedelse. 

8. Klicka på Skriv ut . Resultatet redovisas på en lista i fönstret förhandsgranska utskrift 
9. Välj därefter Skriva ut på knappen i verktygsraden överst till vänster i fönstret 

 
 
 
 
 
 

2013-06-26/ Malin Swärd 
 


