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Bakgrund och syfte

• Idag kan det vara svårt att komma fram till sin vårdcentral för 

att boka ett besök. 

• Några väljer KRY eller motsvarande tjänster för de vårdbesök 

som går att ta på distans.

• Regionen erbjuder en egen digital mottagning! 

• Läkarna är anställda av regionen och har tillgång till journalen 

och information om tidigare vårdbesök. 

Detta för att svara upp till invånarnas behov om en snabb och 

enkel kontakt med primärvården. 



1177 kontra digitala mottagningen



Regionen har en app för vårdmöten

via video

Ladda ner och öppna appen ”Digital mottagning”.

Du laddar hem appen "Digital mottagning Region Örebro län" 

från App Store eller Google Play.

För Android – ladda ner från Google Play.

För iPhone/iPad – ladda ner från App Store.

Ungdomsmottagningen har en egen app.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visibagroup.visibacare.regionorebro
https://apps.apple.com/se/app/digital-mottagning/id1276341320


Det går även att använda en dator 

med webbkamera 

Om du använder digitala mottagningen på en dator:

https://se.visibacare.com/region-orebro/

https://se.visibacare.com/region-orebro/


Bank-ID behövs

Du behöver:

− Internetuppkoppling

− BankID

Du kan ansluta från telefonen, surfplatta eller dator. 



Digital mottagning – flera områden 
Mottagningar man kan boka digitalt möte i appen

• Vårdcentralernas digitala mottagning

• Folktandvårdens digitala mottagning

• Barn- och ungdomsmottagningen på Kga lasarett 0-6 år

• Medicinmottagningen på USÖ  - Diabetes

• Ungdomsmottagningen

Digitalt återbesök i appen

Bokas i dialog med din vårdmottagning
• Vårdcentraler 

• Sjukhusen

• Psykiatrin



Vårdcentralernas digitala mottagning







Så här går det till
1. Ladda ner och öppna appen ”Digital mottagning”.

2. Välj en besöksorsak och boka en ledig tid som passar dig. Svara gärna 

på de frågor knutna till din besöksorsak. Därefter får du logga in med ditt 

mobila BankID för att slutföra din bokning.

3. När bokningen är genomförd får du en mejlbekräftelse samt ett sms att 

din tid är bokad.

4. Du får en första påminnelse dagen innan ditt bokade möte. En timme 

innan ditt bokade möte ska äga rum får du ytterligare en påminnelse.

5. Då du är inloggad i appen väljer du ditt bokade möte och placeras i ett 

väntrum. Videomötet startats därefter automatiskt på vårdgivarens 

initiativ.

6. Mötet genomförs via videolänk i din mobiltelefon eller surfplatta.

7. Efter ditt besök skickas en faktura till din folkbokföringsadress. Besöket 

kostar 100 kronor. Högkostnadsskydd gäller.

8. Du kan omboka eller avboka ditt videosamtal inom 1 timma innan den 

bokade tiden.





Välj en kontaktorsak



Boka en ledig tid som passar dig. Svara gärna på de frågor knutna till din kontaktorsak. 



Svara gärna på de frågor knutna till din besöksorsak. Därefter får du logga in med ditt 

mobila Bank-ID för att slutföra din bokning.



Så här tycker patienterna 

”Jag tycker att det var proffsigt 

att få prata med en läkare och 

få besked om hur jag kan ge 

mig själv bästa behandlingen 

då det inte behövs ta prover 

eller annat. Snabbt och vid en 

tid som mer passar mig.”

”Extremt personligt. Extremt 

Värdefullt vid hänsyn till 

funktionshinder, nedsatthet, 

sjukdom.”

”Så smidigt att kunna träffa läkare 

utan måste besök VC. Proffsigt 

bemött, tydlig information och 

upplevelse av att jag träffat en 

engagerad läkare. Bästa sättet att 

nå sjukvården.”



Vårdcentralernas digitala mottagning - 1177 Vårdguiden

https://www.1177.se/Orebrolan/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/det-har-kan-du-gora-nar-du-loggat-in/kontakta-varden-pa-natet/vardcentralernas-digitala-mottagning---orebro/


Folktandvårdens

Digitala

mottagning

Folktandvården Region Örebro län



Folktandvårdens Digitala mottagning

• För dig som bor i länet, oavsett kliniktillhörighet

• Tider 4 dagar/vecka

• Bemannas av tandläkare på de flesta sökorsaker

• Du kan få hjälp av en specialutbildad 

tandhygienist för att få stöd i hur din egenvård 

kan göra dig friskare i munnen. Sökorsak: 

Munhälsocoachning



För vad söker patienterna?

• Många frågor om barns 

tänder

• Skador på tänder

• Besvär efter en behandling

• Ont i tand

• Ont i tandköttet

• Slemhinnebesvär

• Käkledsbesvär

• Muntorrhet



Vad kostar det att söka till Digital 

Mottagning?

• 100:- för betalande vuxna

• Barn/unga 0-23 år - ingen kostnad 

• För dig med Frisktandvårdsavtal - ingen kostnad 

• För dig som har Tandvårdsstöd (gult kort, blått kort) -

ingen kostnad



Vad tycker patienterna?

• Jag fick en väldigt bra service och det var skönt att få svar på sina funderingar 

utan att behöva vara på plats i dessa corona-tider. Inga nackdelar.

• Enkelt, snabbt, smidigt. Kunnig och trevlig personal 

• Superbra tjänst att kunna använda, speciellt pandemitider. Vi var förkylda men 

fick en tid ändå. Så kanonbra, sprid detta vidare 

• Bra layout, kändes som att vi faktiskt tittade på varandra under mötet. Bra 

med möjlighet att kunna se skärm för att förstå  röntgenbilder o dyl. 

• Det var enkelt att koppla upp sig. Ljud och bildkvalitén var så pass bra att det 

kändes som ett "vanligt" tandläkarbesök. Mycket bra lösning för rådgivning!

• Positivt att få en tid snabbt, och att kunna ha besöket hemifrån.





Demo!



Frågor och funderingar?

Sandra Spjuth, sandra.spjuth@regionorebrolan.se

Boel Lindblom, boel.lindblom@regionorebrolan.se

mailto:sandra.spjuth@regionorebrolan.se
mailto:boel.lindblom@regionorebrolan.se

