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ANSVARIG  DOKUMENT-ID VERSION 

Maria Rångevall ARBGRP229-4-686 1.0 

Bilaga till anvisning för kallelser för 
planerade vårdkontakter i Region 
Norrbotten 
 

Bilagan presenterar förslag på kallelser, patient-information och instruktion 

kan utformas. 
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ANSVARIG  DOKUMENT-ID VERSION 

Maria Rångevall ARBGRP229-4-686 1.0 

Exempel: Kallelse  
Kommentar: Sidhuvud och sidfot visas inte i mallen. 

   

«PATnamn»  

«Coadress» 

«PATadr» 

«PATpostnr» PATort» 

 

«PATpnr» 

 

Välkommen Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKate-

gori VårdgNamn, MottAvd, Klin , Inrättn 

 

 Vid behov: Fri text i kallelse «Kalltxt» 

 Vid behov: Du hittar information om den undersökning, behand-

ling, operation och/eller provtagning du ska genomgå på bifogat 

blad. 

 Vid behov: Plats för generell info exempelvis hur länge besöket 

beräknas ta 

 Vid behov: vägbeskrivning  

  

Om tiden inte passar kan du av- och omboka på följande sätt: 

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Logga in på www.1177.se med bank-id. 

 Via telefon, ring xxxxxxxx 

Av- och ombokning måste ske senast två timmar innan stängning vardagen 

före planerat besök. Om du uteblir kommer du att debiteras en avgift och det 

gäller även för avgiftsfria besök. 

Med vänlig hälsning 

xx, xx 

  

http://www.1177.se/
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ANSVARIG  DOKUMENT-ID VERSION 

Maria Rångevall ARBGRP229-4-686 1.0 

Exempel: Inför behandling 
Till dig som ska behandlas med/för xxx  

Introduktionstext om behandlingen. Varför ska 

den göras? Hur går det till?  

 

Inför behandlingen 

Instruktioner och anvisningar till patienten: Inför be-

handlingen ska du:  

 Xxx (till exempel inte ha ätit på 12 timmar) 

 Xxx 

 Xxx 

Efter behandlingen  

Instruktioner och anvisningar till patienten om vad 

han/hon ska göra efter behandlingen, vad som 

händer sedan och så vidare.   

 Xxx 

 Xxx 

 Xxx 

Annan information vid behov 

Exempelvis information om biverkningar eller nästa 

steg i behandlingen.  
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ANSVARIG  DOKUMENT-ID VERSION 

Maria Rångevall ARBGRP229-4-686 1.0 

Exempel: Inför operation 

Till dig som ska göra en x-operation/ska x-opereras/ska opereras för x 

Introduktionstext om operationen, varför den ska göras, hur det går 

till, om det sker under narkos eller inte och så vidare.  

Exempel: Du ska genomgå så kallad laparoskopisk kirurgi 

eller ”titthålskirurgi” i buken. Vid operationen kommer du 

att vara helt nedsövd….  

 
Inför operationen 

Instruktioner och anvisningar till patienten: Inför operationen ska 

du:xxx 

 Xxx (till exempel inte ha ätit på 12 timmar) 

 Xxx 

 Xxx 

 Xxx 

 
Efter operationen 
Instruktioner och anvisningar till patienten om vad han/hon ska göra 

efter operationen, vad som händer sedan och så vidare.   

 Xxx 

 Xxx 

När du kommit hem 

Xxxx xxx xxxx. 

Annan info rubrik (vid behov) 

Xxxxxx 

    
 

 

 

 

  



 Sida 5 (9) 

 
 

 

ANSVARIG  DOKUMENT-ID VERSION 

Maria Rångevall ARBGRP229-4-686 1.0 

Exempel: Inför undersökning  

Till dig som ska xx-undersökas/ska undersökas för 
xxxx  

Introduktionstext undersökningen. Varför ska den göras? 

Hur går det till?  

Exempel: vid en gastroskopiundersökning undersöks mag-

säcken och tunntarmen med…. för att…………  

 

Inför undersökningen  
Instruktioner och anvisningar till patienten: Inför undersökningen ska 

du xxx:  

 Xxx (till exempel inte ha ätit på 12 timmar) 

 Xxx  

 Xxx 

 Xxx 

 

Efter undersökningen  
Instruktioner och anvisningar till patienten om vad han/hon ska göra 

efter undersökningen, vad som händer sedan och så vidare.   

 Xxx 

 Xxx 

 Xxx 

Annan information vid behov 

Xxxxxx  
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ANSVARIG  DOKUMENT-ID VERSION 

Maria Rångevall ARBGRP229-4-686 1.0 

Exempel: Boka om 
Kommentar: Sidhuvud och sidfot visas inte i mallen. 

   

«PATnamn»  

«Coadress» 

«PATadr» 

«PATpostnr» PATort» 

 

«PATpnr» 

 

Tyvärr måste vi ändra din bokade tid hos oss.  
 
Den nya tiden är hos Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKategori 

VårdgNamn, MottAvd, Klin , Inrättn 

 

 Vid behov: Fri text i kallelse «Kalltxt» 

 Vid behov: Du hittar information om den undersökning, behand-

ling, operation och/eller provtagning du ska genomgå på bifogat 

blad. 

 Vid behov: Plats för generell info exempelvis hur länge besöket 

beräknas ta 

 Vid behov: vägbeskrivning  

 

Om tiden inte passar kan du av- och omboka på följande sätt: 

 Via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Logga in på www.1177.se med bank-id. 

  Via telefon, ring xxxxxxxx 

Av- och ombokning måste ske senast två timmar innan stängning vardagen före 

planerat besök. Om du uteblir kommer du att debiteras en avgift och det gäller även 

för avgiftsfria besök. 

Med vänlig hälsning 

xx, xx 

  

http://www.1177.se/
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ANSVARIG  DOKUMENT-ID VERSION 

Maria Rångevall ARBGRP229-4-686 1.0 

Exempel: Boka av 
Kommentar: Sidhuvud och sidfot visas inte i mallen. 

   

«PATnamn»  

«Coadress» 

«PATadr» 

«PATpostnr» PATort» 

 

«PATpnr» 

 

Tyvärr måste vi avboka tiden du fått hos Bokat_dat klockan Bokad_tid 

till VårdgKategori VårdgNamn, MottAvd, Klin , Inrättn 

 
 
Vi återkommer med en ny tid.  

 
Om du har några frågor är du välkommen att ringa oss på telefon XXX-

XXXXXX, vardagar klockan XX-XX (frivilligt om enheten vill ha med telefon-

tid). Du kan också nå oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster på Internet. 
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ANSVARIG  DOKUMENT-ID VERSION 

Maria Rångevall ARBGRP229-4-686 1.0 

Exempel : Distanskontakt – telefon 
Kommentar: Sidhuvud och sidfot visas inte i mallen. 

   

«PATnamn»  

«Coadress» 

«PATadr» 

«PATpostnr» PATort» 

 

«PATpnr» 

 

 

Du har fått en telefontid hos Bokat_dat klockan Bokad_tid till VårdgKa-

tegori VårdgNamn, MottAvd, Klin , Inrättn 

 
 
VårdgKategori VårdgNamn kommer att ringa upp dig på telefonnummer 
……………………… 
 

 

 
 

Om tiden inte passar kan du av- och omboka på följande sätt: 

 Via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Logga in på www.1177.se med bank-id. 

  Via telefon, ring xxxxxxxx 

Av- och ombokning måste ske senast två timmar innan stängning vardagen före 

planerat besök. Om du uteblir kommer du att debiteras en avgift och det gäller även 

för avgiftsfria besök. 

Med vänlig hälsning 

xx, xx 

 

  

http://www.1177.se/
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ANSVARIG  DOKUMENT-ID VERSION 

Maria Rångevall ARBGRP229-4-686 1.0 

 

 

 

Exempel: Hembesök 
Kommentar: Sidhuvud och sidfot visas inte i mallen. 

   

«PATnamn»  

«Coadress» 

«PATadr» 

«PATpostnr» PATort» 

 

«PATpnr» 

 
VårdgKategori VårdgNamn kommer att göra ett hembesök hos dig Bo-
kat_dat klockan Bokad_tid  

 
Vid behov: Plats för fri text  

 
Om tiden inte passar kan du av- och omboka på följande sätt: 

 Via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Logga in på www.1177.se med bank-id. 

  Via telefon, ring xxxxxxxx 

Av- och ombokning måste ske senast två timmar innan stängning vardagen före 

planerat besök. Om du uteblir kommer du att debiteras en avgift och det gäller även 

för avgiftsfria besök. 

Med vänlig hälsning 

xx, xx 

 

 

 

 

 

http://www.1177.se/

