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Workshop kallelser barn
Bygger vidare på ”7 tips för kallelser” av Åse Lindberg, patientkomm.ansv

samt tips från Expertrådet Sus. Förankrat i ledningen för barnverksamheterna.

Workshopledare: Ann Elmqvist Fridh, Helene Holmqvist, Jennie Persson, 

Jenny Molested
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FN:s konvention om barnets rättigheter
Ratificerad 1990, svensk lag 1 jan 2020 
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Patientlagen (2014:821)

1 kap. Inledande bestämmelser

3 kap. Information

4 kap. Samtycke
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Riktlinjer för barn i hälso- och 

sjukvård 

NOBAB standard

www.nobab.se

EACH charter

www.each-for-sick-children.org
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Föräldrar och barn som vet vad som ska hända 

och förstår varför är trygga barn och 

trygga föräldrar.

Kallelserna är en stor del av den information 

som föräldrar och barn får inför sjukhusbesöket.

Varför är det viktigt med bra kallelser?
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Vad är syftet med GDPR?

Skydda medborgarnas grundläggande 

rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd 

av personuppgifter

Rätten till skydd för personuppgifter

Rätten till skydd för privatliv

Hantering av personuppgifter enligt GDPR
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Hantering av personuppgifter enligt exempel på digitala lösningar 

som är lämpliga att använda för utbyte av information som kan 

omfattas av sekretess: 

• 1177 Vårdguidens e-tjänster är skapade för att på ett säkert sätt kunna kommunicera 
med patienter. Se vidare på sidan Så skyddas och hanteras dina uppgifter när du är 
inloggad (www.1177.se)

• Säker e-post är en säkerhetslösning inom Region Skåne som ska användas för att skicka e-
post krypterat/insynsskyddat och där mottagaren säkert kan identifiera vem som är 
avsändaren. Även om det är säkert att skicka handlingen med säker e-post är det viktigt att 
man upprättar en rutin för radering av e-posten i sin Outlook så att inga handlingar som 
innehåller sekretessbelagda uppgifter eller känsliga personuppgifter blir liggande efter att de 
har hanterats. För mer information, se sidan ”Säker e-post" (intranätet).

• Vid överföring via digitalt medium (till exempel USB eller extern hårddisk) ska 
informationsbäraren, om den inte skickas rekommenderat eller mot postförskott, vara 
krypterad. Informationsbäraren ska läggas i ett vadderat och förslutet innerkuvert, vilket 
sedan läggs i ett ytterkuvert där adressuppgifterna skrivs.

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/journalhantering-och-
registrering/informationssakerhet/patientsakerhet-och-sekretess---
fillistning/hantering_av_handlingar.pdf

http://www.1177.se/
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/journalhantering-och-registrering/informationssakerhet/patientsakerhet-och-sekretess---fillistning/hantering_av_handlingar.pdf
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• Patienten missar sin inbokade tid

• Patienten har inte läst hela kallelsen

• Patienten har inte förberett sig på rätt sätt

• Patienten ringer många gånger och ställer frågor

• Patienten är orolig och verkar tänka på annat

Vad kan otydlig information innebära…
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Det dröjer ännu några år innan Skånes Digitala 

Vårdsystem (SDV) är på plats. Våra nuvarande 

system är erkänt komplicerade att jobba i…

Men finns det något vi kan göra redan nu för att 

förbättra patientens upplevelse?

Här följer sju konkreta tips som kan göra skillnad 

redan nu för både patienterna och för oss.

Vad kan vi göra? 7 konkreta tips

+ anpassning för oss på barn!

Hela 2.500 

kallelsemallar 

i sju olika 

system
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Inled och avsluta 

vänligt

+ för patienten

• Trevligt bemötande redan i kallelsen

+ för oss

• Liten insats med stor effekt

Välkommen 

till…

Med vänlig 

hälsning…
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Alltid:

Hej (barnets namn)!

Upp till 12 år:

Du och dina föräldrar är välkomna till….

Från 13 år och uppåt:

Du är välkommen… Självklart är dina 

föräldrar också välkomna.

Inkluderande tilltal för barn och deras vuxna
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Hänvisa till: 
• gatuadress

• verksamhetens namn enl. skat

• ev. inom (vilket team) 

+ för patienten

• Enklare att googla fram en gatuadress 

jämfört med ett byggnadsnamn

+ för oss

• Minskad risk för missade besök
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För barn: igenkänning och lätt att hitta

Bilder som kompletterar 

informationen. 
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Ange besökets 

syfte

+ för patienten

• Minskad anledning till oro

• Mindre risk att personer med flera 

diagnoser blandar ihop sina besök

+ för oss

• Bättre förberedda patienter

Undvik Du, 

Dig, Er.

Skriv du, dig 

och din!
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Ange besökets 

längd

+ för patienten

• Lättare att beställa färdtjänst hem

• Slipper oro för parkeringstiden

• Större möjlighet att planera sin dag

+ för oss

• Patienter fokuserar på besöket (och inte 

på parkeringstiden, barnvakten, osv)

• Färre telefonsamtal med frågor

Kolla gärna hur 

kallelserna ser 

ut för 

patienterna!
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Gör punktlistor för 

förberedelser

+ för patienten

• Enklare att se vad som är gjort 

och vad som återstår

+ för oss

• Större sannolikhet att patienterna 

förbereder sig på rätt sätt

1. Kontakta din 

vårdcentral för att 

ta prover, använd 

bifogade remisser

2. Fyll i det bifogade 

formuläret och ta 

med till besöket

3. Ta med en lista 

över de läkemedel 

du tar (ange 

namn, styrka, dos)

4. Ta med de 

läkemedel du 

vanligtvis tar under 

dagen
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Hänvisa till 1177 

Vårdguidens e-tjänster

+ för patienten

• Kan hantera vanliga ärenden 

oavsett tidpunkt på dygnet

• Många föredrar skriftlig kontakt

+ för oss

• Minskar belastningen i telefonen

• Kan hantera ärenden när det passar, 

till exempel mellan inbokade besök

Via 1177 Vårdguidens 

e-tjänster kan du 

hantera vanliga 

ärenden. Läs mer på: 

1177.se/e-tjanster
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Ta bort onödig 

information

+ för patienten

• Kort text gör det enklare att ta till sig 

informationen

+ för oss

• Bättre förberedda patienter som har 

läst hela kallelsen

Ta bort svåra 

ord, upprep-

ningar, 

använd enkelt 

språk
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Förenkla och beskriv: ordlista

Eget samtal

CT/MR-undersökning = undersökning med CT/MR kamera

Ta blodtryck = mäta blodtryck (för vi tar det inte går iväg med det…)

Fyll på… Vilka ord eller uttryck tycker ni är svåra? Skapa en gemensam 

lista
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Hur jobbar vi vidare?

• En gemensam mapp skapas där vi samlar all dokumentation och bildstöd: 

Bildstöd–Barnsjukvård (en ansvarig per VO: Jennie P & Jenny M)

• Ansvariga personer för kallelser utses från alla enheter

• Ta hjälp av varandra!

• Börja ta fram underlag och skapa era kallelser

• Fråga patienterna hur de upplevde kallelsen – utveckla därefter

• Detta arbete är en del av förberedelserna inför SDV


