HUR DU GENOMFÖR
ETT VIDEOMÖTE MED EN PATIENT
VIDEOMÖTEN INTEGRERAT I COSMIC

HEJ!
HEJ OCH
VÄLKOMMEN!

SNABBGUIDE
BOKNING AV VIDEOMÖTE I COSMIC
Gör bokningsunderlaget ”som vanligt”, välj kontakttyp ”23. Distanskontakt video” Observera att det inte
går att boka ett videomöte på tider som redan har passerat (i förfluten tid)
UTFÖRA VIDEOMÖTE VIA COSMIC
Högerklicka på bokningen och välj ”anslut till videomöte”.

1

Du ser att det är ett videobesök genom videokamerasymbolen till höger.

2

Starta videobesöket genom att klicka på ”tillåt”.

3

I Skype: Säkerställ att mikrofon och video är påslagen.
Klicka på kamera + ”starta min video” samt mikrofonen om dessa är överstrukna.

OBS! Starta alltid kamera/video innan patienten släpps in i mötet.
Patienten kan inte starta sin kamera innan du som vårdpersonal har startat din.
Om du inte hör patienten, be hen att trycka på symbolen med överstruken mikrofon på sin skärm.

EFTERREGISTRERING
xx.profession” videomöte 100 kr. 0 kr om videobesöket skett via ombud

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DET HÄR BEHÖVER DU SOM VÅRDGIVARE...........................2
DET HÄR BEHÖVER VÅRDTAGAREN .......................................2
RIKTLINJER OCH RUTINER .............................................................2
ATT TÄNKA PÅ .......................................................................................2
HUR DU SOM VÅRDGIVARE UPPFATTAS I VIDEON ............ 3
BOKA VIDEOMÖTE I COSMIC .......................................................4
ANSLUTA TILL VIDEOMÖTE FRÅN COSMIC ............................4
ANSLUTA TILL VIDEOMÖTE VIA SKYPE .................................... 5
AVSLUTA VIDEOMÖTE ......................................................................6
EFTER VIDEOMÖTET ..........................................................................6

1

DET HÄR BEHÖVER DU SOM VÅRDGIVARE
•
•
•
•

Vårdinformationssystemet Cosmic
Kommunikationsverktyget Skype för företag installerat på din dator, samt personlig behörighet till
detta verktyg.
Headset, eller annan högtalartelefon
Webbkamera

DET HÄR BEHÖVER VÅRDTAGAREN

FÖR APPEN MIN HÄLSA

•
•
•
•

Appen Min hälsa, laddas ner kostnadsfritt från Play Store eller App Store
Mobiltelefon och surfplatta med kamera
Mobilt BankID
Stabil internetåtkomst

FÖR 1177

•
•
•
•
•

Inloggning till 1177, exempelvis BankID eller mobilt BankID
Webbläsare som stöder skype pluggin eller programmet Skype för företag.
Webbkamera, möjlighet till ljud och mikrofon
Stabil internetåtkomst
Dator, mobil eller surfplatta
Information till vårdtagaren på 1177

RIKTLINJER OCH RUTINER
Följ de riktlinjer och rutiner som är fastställda för digitala vårdmöte och videokommunikation. Läs bland
annat igenom ”Riktlinje digitala vårdmöte” som finns på vårdgivarwebben. Observera att i vissa situationer är det möjligt att dela dokument och skrivbord med vårdtagaren, denna funktion får inte användas då det finns risk att visa/dela information som vårdtagare inte bör ta del av.
ATT TÄNKA PÅ
•

OBS! Starta alltid kamera/video innan patienten släpps in i mötet. Patienten kan inte starta sin kamera
innan du som vårdpersonal har startat din. (se separat dokument för ljudinställningar)

•

Om en förälder vill genomföra ett videomöte som ombud för sitt barn (0-13 år) så fungerar ombudsfunktionen bara på 1177, inte med appen Min Hälsa.

•

Barn och ungdomar mellan 13-18 år kan ansluta till mötet via 1177 om de har Freja eID eller mobilt
bankID. För att de ska kunna ansluta via appen Min Hälsa behöver de ett MobiltBankId (Fungerar
inte med mobilt säkershetsId).

•

Dokumentera i journalen att patient och vårdpersonal har haft ett videomöte.
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HUR DU SOM VÅRDGIVARE UPPFATTAS I VIDEON

Ha inte beysning, stora fönster eller saker
bakom dig, det kan bli svårt för patienten att se dig tydligt då.

Välj en avskalad bakgrund som skapar ett lugnare intryck.
Använd headset
Ha namnbrickan väl synlig

Se till att du sitter ungefär en armlängdsavstånd från skärmen
Använd vårdpersonalkläder (om inte något i just din verksamhet talar emot det)

Du kan med fördel flytta det du läser eller tittar på närmare
kameran, då ändras din blick från att titta ner till att mer titta
mot vårdtagaren.
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BOKA VIDEOMÖTE I COSMIC
Arbetsgången för att boka in en vårdtagare till videomöte är nästan identisk som när du bokar in vårdtagaren till vilken vårdtjänst som helst. Boka patienten som du brukar (i bildexemplet används fribokning ).
För att det ska bli ett videomöte i systemet måste kontakttypen vara 23.videomöte. Observera att det inte
går att boka ett videomöte på tider som redan har passerat (i förfluten tid). Om vårdtagaren kommer
ansluta via websidan 1177 måste vårdtjänsten som patienten bokas på vara ansluten till denna. Om
vårdtagaren använder mobilapplikationen Min hälsa behövs inte detta.

När du har sparat och bokat vårdtagaren
symboliseras videomötesbokningen med en
blå kamera i tidboken. Den blå kameran
syns även i ”min översikt”

Kontakttyp måste vara
23. Distanskontakt
video

I de fall enheten har
självbetjäning ska
patientavgift under
pilotperiod vara 33.
Besök annan vårdgivare
videosamtal 0 kr

Om kallelsesätt är
brev välj kallelsebrev
”Videomöte”

ANSLUTA TILL VIDEOMÖTE FRÅN COSMIC
För att ansluta till videomötet högerklicka på bokningen och välj ”anslut till videomöte”.
Detta kan göras från tidboken, min översikt och besökslistan.
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ANSLUTA TILL VIDEOMÖTE VIA SKYPE
Skype för företag kommer nu startas och en konversationsruta öppnas med möjlighet att ansluta
mötesljud. Rekommenderat är att använda det
föreslagna valet ”Använd Skype för företag (fullständiga ljud- och bildfunktioner)”

Du måste alltid göra ett aktivt val att starta video och
ljud. Men beroende på vilken inställning du har i Skype
så kan du även behöva slå på ljud och mikrofon.
När vårdtagaren ansluter till videomötet så hamnar denna i ett ”väntrum”.
När du som vårdgivare känner dig redo kan du släppa in vårdtagaren i mötet, detta kan du göra på två sätt:
1. Öppna deltagarlistan och tillåt vårdtagaren
2. Klicka direkt på knappen ”tillåt” nere i informationsområdet.

Deltagarlista

Släpp in
deltagare i mötet

Vårdgivare

Innan vårdtagaren kan se dig måste du klicka på videokameran och välja ”starta min video”. I detta läge
är oftast mikrofonen redan på. Är mikrofon avstängd syns ett streck genom mikrofonikonen, detta gäller
även videoikonen om man aktivt valt att stänga av kameran.
Nu är videomötet i gång!
Inaktiv kamera och mikrofon

Vårdgivare

Vårdtagare
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Vårdgivare

AVSLUTA VIDEOMÖTE
Videomötet avslutas genom att antingen vårdtagare eller vårdgivare trycker på den röda luren.
Säkerställ att videomötet är avslutat!

Vårdtagare

Vårdgivare

Avsluta
videomöte

EFTER VIDEOMÖTET
Efter ett avslutat videomöte ändras status till ”utförd” i besökslistan och i vårdkontakt och efterregistrering
(kassan) sätter man patientavgift 33. 0 kr för videomöte med ombudsfunktion barn 0-13 år.

Ändra status till utförd

Välj den patientavgift som stämmer överens med videomötet:
•
•
•
•

33. Besök annan vårdgivare distanskontakt videosamtal 0kr
18. Läkarbesök distanskontakt videosamtal 0kr. För barn/ombud via 1177
32. Besök annan vårdgivare distanskontakt videosamtal 100kr
17. Läkarbesök distanskontakt videosamtal 100kr.

6

