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Bakgrund 

Lagrum och styrande förutsättningar 

Kallelser för planerade vårdkontakter ska vara tydliga för patienten.  

Patientlagen (2014:821) styrker patientens rätt att erhålla information anpas-

sad till situation samt förutsättningar för att kunna förstå och vara delaktig i 

sin vård. 

Region Norrbottens anvisning för kallelser till hälso-och sjukvård utgör ra-

men för hur regionen ska skapa enhetlighet och upprätthålla kvalitet i kom-

munikation med patienten. 

Syfte 

Anvisningen syftar till att säkerställa att information i kallelser alltid inne-

håller de uppgifter som behövs för att uppfylla patientens behov.  

Omfattning 

Anvisningen gäller för verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård samt 

personal inom Region Norrbotten som arbetar med kallelser för hälso-och 

sjukvård i VAS. 
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Anvisning 

Kallelse  

Alla kallelser ska som grundregel följa regionens gemensamma mall. Kom-

pletterande information och instruktioner till vårdkontakt ska inte beskrivas i 

kallelsen utan finnas tillgänglig som bilaga till kallelsen. 

 Innehåll: 

 Patient uppgifter (kopplingsinstruktion): namn, adress 

 Datum och tid (kopplingsinstruktion) 

 Enhetens namn (kopplingsinstruktion): mottagning, klinik, inrättning 

 Hälso och – sjukvårds personal (kopplingsinstruktion): namn och be-

fattning  

 Information om av- och ombokning med kontaktuppgifter 

 Vid behov:  

 Fri text i kallelse «Kalltxt» 

 Att information om förberedelser, undersökning, behandling, operation 

och/eller provtagning finns på bifogat blad. 

 Generell information om exempelvis hur länge besöket beräknas ta el-

ler vägbeskrivning 

 

 Grafisk profil kallelse, typsnitt och storlekar 

Alltid vänsterställd text (även punktlistor och numrerade listor ska ligga 

i linje med vänstermarginalen). 

Format Inställningar 

Rubrik (Ärendemening) Teckensnitt:(Standard) Arial, 14 pt, Fet Vänster, Av-

stånd Före: 20 pt, Nivå 1,  

Följande format: Brödtext 

Underrubrik Teckensnitt:(Standard) Arial, 10 pt, Fet, Vänster, Radav-

stånd: enkelt, Avstånd Före: 6,5 pt, Håll ihop rader, 

Avstava inte 

Följande format: Brödtext 

Brödtext Teckensnitt:(Standard) Times New Roman, 11 pt, Väns-

ter, Radavstånd: Flera 1,1 li, Avstånd Före: 8 pt,  Efter:  

3 pt 

Bilder Förutom regionens logga som finns i mallen är inga 

bilder tillåtna eftersom bilder generar alltför stora data-

mängder i databasen. 
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Information och instruktioner 

Kompletterande information och instruktioner till vårdkontakt ska inte besk-

rivas i kallelsen utan finnas tillgänglig som bilaga eller en separat sida till 

kallelsen. Exempel: 

 Inför behandling 

 Inför operation 

 Inför undersökning 

 Boka om 

 Boka av 

 Distanskontakt – telefon 

 Hembesök 

 

Allmän patientinformation 

Regionen har ansvar att informera våra patienter om deras rättigheter och 

skyldigheter. Därför ska allmän information som grundregel alltid finnas 

som bilaga till kallelsen. 

 

Översättning 

Vid behov av information översatt till andra språk än svenska finns möjlig-

het att beställa översättning av kallelse eller informationsblad. Region Norr-

botten är förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli. Vilket inne-

bär att regionen har skyldighet att informera på de nationella minoritetssprå-

ken och de samiska språken. 

 Beställ översättning 

 Nationella minoriteter och minoritetsspråk 

 

Grafisk profil  

Grafisk profil för all patient- information och instruktion, typsnitt och storle-

kar. Alltid vänsterställd text (även punktlistor och numrerade listor ska ligga 

i linje med vänstermarginalen). 

Format Inställningar 

Titel 

(används endast som 

rubrik på ev. försätt-

sida) 

Teckensnitt:(Standard) Arial, 28 pt, Fet, Teckenfärg: 

Anpassad färg(RGB(13;104;176)), Vänsterställd 

Radavstånd: Flera 1,15 li, Kontroll av enstaka rader, 

Håll ihop rader, Avstava inte, Nivå 1 

http://insidan.nll.se/Service--Stod/Boka-och-bestalla/Tolkning/oversattningstjanster/
http://insidan.nll.se/Ledning--styrning/Vardegrund-och-vision/Manskliga-rattigheter/Nationella-minoriteter-och-minoritetssprak/
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Format Inställningar 

Rubrik 1 Teckensnitt:(Standard) Arial, 18 pt, Fet, Vänster 

Radavstånd: enkelt, Avstånd före: 15 pt, Kontroll av 

enstaka rader, Håll ihop med nästa, Håll ihop rader, 

Avstava inte, Nivå 1 

Följande format: Brödtext 

Rubrik 2 Teckensnitt:(Standard) Arial, 14 pt, Fet, Vänster 

Radavstånd: enkelt, Avstånd före: 9 pt, Kontroll av 

enstaka rader, Håll ihop med nästa, Håll ihop rader, 

Avstava inte, Nivå 2 

Följande format: Brödtext 

Rubrik 3 Teckensnitt:(Standard) Arial, Fet, Vänster 

Radavstånd: enkelt, Avstånd före: 7 pt, Kontroll av 

enstaka rader, Håll ihop med nästa, Håll ihop rader, 

Avstava inte, Nivå 3 

Följande format: Brödtext 

Brödtext Teckensnitt:(Standard) Times New Roman, Vänster 

Radavstånd: Flera 1,1 li, Avstånd före: 1 pt, Efter: 10 pt, 

Kontroll av enstaka rader 

Följande format: Brödtext 

 Punktlista nivå 1 Teckensnitt:(Standard) Times New Roman, Indrag: 

Vänster: 0 cm, Hängande: 0,63 cm, Vänster 

Radavstånd: enkelt, Avstånd Före: 3 pt, Efter: 3 pt, Kon-

troll av enstaka rader, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad 

vid: 0,63 cm + Indrag vid: 1,27 cm 

 Punktlista nivå 2 Teckensnitt:(Standard) Times New Roman, Indrag: 

Vänster: 0,45 cm, Hängande: 0,45 cm, Vänster 

Radavstånd: enkelt, Avstånd Före: 3 pt, Efter: 3 pt, Kon-

troll av enstaka rader, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad 

vid: 1,26 cm + Indrag vid: 1,9 cm 

1. Numrerad lista Teckensnitt:(Standard) Times New Roman, Indrag: 

Vänster: 0 cm, Hängande: 0,63 cm, Vänster 

Radavstånd: enkelt, Avstånd Före: 3 pt, Efter: 3 pt, Kon-

troll av enstaka rader, Håll ihop rader, Numrerad lista + 

Nivå: 1 + Numreringsformat: 1, 2, 3, … + Starta vid: 1 + 

Justering: Vänster + Justerad vid: 0 cm + Indrag vid: 

0,63 cm 
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Format Inställningar 

Instruktion 

 

Teckensnitt:(Standard) Times New Roman, Vänster 

Radavstånd: enkelt, Avstånd Före: 3 pt, Efter: 8 pt, Kon-

troll av enstaka rader, Mönster: Inget (Gul)  

Följande format: Brödtext 

 

 

 

Relaterade dokument 

 Lathund för att skapa ny kallelse eller remissbekräftelse i VAS  

 Lathund Skriva ut kallelse till närstående 

 Exempel kallelser, patient - information och instruktion 

 

 

 

 

 

  

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vardadministrativtsystemvas/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP244-4-212
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vardadministrativtsystemvas/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP244-4-86
https://samarbeta.nll.se/producentplats/halsoinformatik/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-686
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Bilaga: Allmän patientinformation 
 
Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av 

vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård. Du ska också 

få information om möjligheten att välja den vård du behöver. Fråga om det är något 

du funderar över när det gäller dina rättigheter och den behandling du får. Här är 

några saker som kan vara bra att veta inför ditt besök. 

Tolk 

Om du behöver tolk ska du berätta det för vårdpersonalen i god tid före ditt besök. 

Tala även om vilket språk det gäller. Det finns även möjlighet till skrivtolk eller teck-

entolk om du behöver det. 

Legitimation 

Ta med giltig fotolegitimation vid ditt besök. Om du är asylsökande ska du ta med 

LMA-kort. Om någon anhörig eller medföljande behöver styrka din identitet, ska även 

de ta med fotolegitimation. 

Påminnelse 

Du kan få påminnelse om ditt besök via sms i mobilen. Lämna ditt mobilnummer när 

du är i kontakt med vården. 

Incheckning 

Du kan checka in och betala ditt besök med mobilen. Även avgiftsfritt besök kan 

checkas in. Följ den länk i sms som skickas ut före ditt besök. Får du inget sms kan 

du checka in direkt i webbläsare via: incheck.norrbotten.se 

Sjukresa 

Du kan få resebidrag för resa med buss, tåg eller egen bil mellan din folkbokförings-

adress och sjukhuset eller hälsocentralen i din kommun. Om du har medicinska skäl 

eller om det helt saknas allmänna kommunikationer kan din sjukresa ske med taxi. 

Resan ska beställas senast två dagar före besöket genom att ringa beställningscen-

tralen på numret 020-96 00 96. 

Tystnadsplikt 

Alla inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Vi får inte lämna ut uppgifter om 

dig till andra än de som vårdar dig. 

Dokumentation 

Vi dokumenterar uppgifter om din vård i din journal. Det är bara den personal som 

deltar i vården av dig eller som av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom 

vården som har rätt att läsa journalen. Uppgifter om dig kan också finnas i system 

som behövs för att administrera vården. 

Provtagning 

De flesta prover som tas inom vården kastas efter att provet har analyserats. Det 

främsta skälet till att vissa prover sparas är att du ska få en säkrare vård och behand-

ling. Du ska få information om hur provet kan komma att användas om det sparas. 

Det är du själv som bestämmer om provet får sparas. 

Kvalitetsregister 

Du ska bli informerad om uppgifter om dig skickas till ett nationellt kvalitetsregister. 

Du ska också få information om själva registret. Du har rätt att säga nej till att uppgif-

terna skickas in och du har rätt att få informationen om dig borttagen ur registret, om 

uppgifter har skickats in tidigare. 
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Synpunkter 

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som 

du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina syn-

punkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. 

1177 Vårdguiden – tryggt om din hälsa och vård 

På webbplatsen 1177.se kan du läsa mer om hälsa och sjukdomar och var du kan 

hitta vård. Du kan även logga in och kontakta din vårdmottagning, förnya recept, läsa 

din journal och göra andra vårdärenden. Där finns även mer att läsa om dina rättig-

heter och hur du lämnar synpunkter på vården. Viktig information finns även översatt 

till andra språk än svenska. 

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Vid akuta, livshotande tillstånd ska du 

alltid ringa 112. 

 


