Lägga in Tillfällig information i Katalog i Väst, KiV
Tillfällig information
visas på vårdenhetens
sida i Hitta vård på
1177.se i en gul ruta
längst upp på sidan.

Informationen visas
mellan de datum ni
sätter i KiV

Vårdcentralen, Ort
Besöksadress, postnr, postort

För information om vaccination mot covid-19, se nedan under Aktuellt.
---------PCR-testning – Symtom på covid-19
Du som har symtom på covid-19 sedan minst 24 timmar är du välkommen att boka en tid för Vi testar från 6 år och uppåt. PCRtestning är gratis.
---------Antikroppstest – covid-19
Har du haft symtom som överensstämmer med covid-19 och har varit frisk i minst tre veckor? Då kan du testa om du antikroppar
mot SARS-CoV-2, covid-19. Vi testar från 18 år och uppåt. Provet kostar 160 kronor.
---------Vaccination mot säsongsinfluensan
Du som är 65 år eller äldre och de som tillhör en riskgrupp bör vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa

Lägg gärna in samma information
som ni lägger in i här på er egen
webbplats eller länka hit om ni inte
redan har den där
▪ kom ihåg att ändra och/eller ta
bort den när förutsättningarna
förändras

Logga in i KiV – privata vårdgivare
Logga in i KiV

Hitta din vårdenhet i KiV

Inloggningsadress till KiV för er som går mot Sjunet är

▪

Klicka på +-tecknet vid Org

▪ https://kivadmin.vgregion.sjunet.org/

▪

Scrolla ned till Privata vårdgivare och klicka på +

▪ Inloggning sker med SITHS-kort och

▪

Klicka på + framför Vårdval

▪

Leta upp din vårdgivare och klicka på namnet

▪

Dubbelklicka sedan på din vårdenhet i den högra rutan

▪ du väljer SITHS-certfikatet, det vill säga det
certifikat som innehåller ditt HSAid.

Hitta i vårdenhetens kort i KiV
Hitta till Tillfällig information
•

När du dubbelklickat på vårdenheten öppnas ett
pop-up fönster

•

Om pop-up fönstret inte öppnas behöver du
ställa in så att din dator tillåter pop-up fönster
för KiVs webbplats

•

Din vårdenhets översikt öppnas

•

Klicka på fliken Extern information

Fylla i Tillfällig information i KiV
1. Skriv in texten.
▪
▪
▪
▪

Tänk på vem du skriver för.
Försök att vara så kortfattad men tydlig som möjligt. Det får
plats 1 000 tecken i rutan.
Gör radmatningar så att allt inte blir ett enda långt stycke.
Om du har flera ämnen – dela in dem i stycken med
▪ rubrik, ny rad med din text och
▪ avdela olika ämnen med en rad ------- mellan dem.

Tips!
▪ Du kan förstora rutan du skriver i genom att dra i det nedre högra
hörnet.
▪ Be någon läsa igenom det du har skrivit – man blir lätt hemmablind i
sin egen text.

2. Sätt till- och fråndatum för informationen
▪
▪

Välj datum i kalendern för när informationen ska börja
visas
och när du vill att den ska sluta visas

3. Spara och kontrollera
▪
▪

Spara informationen
Kontrollera hur informationen ser ut på er vårdenhets
sida i Hitta vård på 1177.se (det datum ni satt, eller en
stund efter att ni sparat i KiV

Beskrivning av verksamheten och det
avtalade utbudet.

Information till patienter.
Visas under ”Om oss” på 1177.se

Visas under ”Om oss” på 1177.se
Informationstext för besökare till patient
på vårdavdelning.

Visas med gul ruta på 1177.se,
blå ruta på sidor inom vgregion.se

Information som skrivs här visas inte på
1177.se.

Tillfällig information i KiV – regelverk, tips & trix
▪

Tillfällig information ska innehålla viktig information som är giltig under en
begränsad tid.

▪

Informationen ska bara vara synlig så länge den gäller. Du sätter ett från- och
ett tilldatum för informationen, men om informationens giltighet går ut
innan tilldatumet ska informationen tas bort.

▪

Låt bli att använda veckonummer i text – använd datum istället om du
behöver tidsätta informationen till invånaren..

▪

Tänk på att informationen ska vara så kortfattad, men ändå tydlig, att
invånaren snabbt förstår vad informationen handlar om. Tänk på vem
informationen riktar sig till.

▪

Det får plats 1 000 tecken i rutan

Texten i Tillfällig information kan inte formateras. Det går alltså inte att få fetstil,
flera radmatningar efter varandra eller länkar i texten.
Därför får vi lura ögat och KiV lite och kan leka med
▪

en radmatning för att skapa en rubrik,

▪

bindestreck och radmatning för att skapa punktlistor och

▪

flera bindestreck på rad mellan två radmatningar för att skapa stycken

▪

och länkar måste vi helt enkelt hoppa över här, hänvisa invånaren rätt i text
om du får plats

Frågor om Hitta vård på 1177.se kan ställas till:
▪

epost hittavard@vgregion.se

▪

webb vgregion.se/hitta-vard

Kajsa Söderberg, Koncernstab Digitalisering

