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Kom igång med videobesök – en snabbguide 
 
I denna snabbguide får du reda på hur du bjuder in din patient till videobesök och hur du 

skapar ett flerpartssamtal. Du får även tips på vad som kan vara bra att tänka på i ett 

videosamtal. 
 
 

Skapa en mötesinbjudan  
Gör så här om du vill bjuda in till ett videobesök:  

1. Klicka på Bjud in till besök i menyn till vänster. 

2. Skriv in patientens personnummer. Är patienten registrerad kommer 
personen att visas i sökresultatsfältet, klicka då på namnet som kommer upp. 

Om personen inte visas, klicka på Registrera ny användare och fyll i 

patientens kontaktuppgifter. De fält som har en asterisk (*) är obligatoriska 
att fylla i för att kunna gå vidare. 

 

3. Upprepa ovanstående steg tills alla deltagare är tillagda och klicka sedan på 
Nästa. 

4. Under Besöksdetaljer anger du mottagning, datum, tid samt hur lång tid 
mötet kommer att pågå. Fyll därefter i Beskrivning av ärende (observera att 
denna text är synlig för patienten). 

 

 
 

5. Fyll i information om betalning.  

6. När du kommer till Bekräfta ser du en sammanställning av mötesinbjudan. 

Kontrollera här att allt stämmer. 

7. Klicka på Skicka inbjudan. När inbjudan är skickad kan du se den inbokade 

tiden in i kalendern, märkt med patientens namn.  
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Bjud in en patient via ombud 
Ibland behöver mötesinbjudan skickas till ett ombud, till exempel när patienten är ett barn.  

Gör så här om du vill bjuda in en patient till ett videobesök via ett ombud:  

1. Under Lägg till deltagare väljer du Patient med ombud. 

2. Skriv in patientens personnummer och namn, samt ombudets 

personnummer eller mobilnummer. Om ombudet inte är registrerat sedan 
tidigare lägger du till det på samma sätt som du lägger till en patient. 
 

  

 

Notera: Ombudet loggar in med sina uppgifter för att komma till mötet. 
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Bjud in kollega med Visiba Care-konto 
Du kan enkelt bjuda in en kollega till ett videobesök. Om kollegan har ett Visiba Care-konto 
markerar du Kollega med Visiba Care-konto när du lägger till deltagare. Du kan då filtrera 
fram kollegan genom att söka på namn, titel eller mottagning.  Om kollegan inte har ett 

Visiba Care-konto får du istället bjuda in denne som en gästdeltagare (se nedan). 
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Bjud in en gäst 
Du har möjlighet att bjuda en eller flera gästdeltagare till besöket. En gäst kan vara en 
vårdutövare som inte har Visiba Care-konto, men kan även vara till exempel en tolk, anhörig 
eller arbetsgivare. När du bjuder in en gäst räcker det med att du anger personens namn och 

identifieringssmetod. Detta kan ske genom bl.a. sms-kod, BankID eller ingen identifiering – 
vilka identifieringsmetoder som kan användas och policyer kring dessa bestäms av er 
verksamhet. 

 

I nedanstående exempelbild har Ingen identifiering valts och mottagarens mejladress har 
fyllts i. Deltagaren kan då ansluta till mötet via en länk som genereras automatiskt i samband 

med att mejlet skickas. 
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Bjud in deltagare via en mötesmall i kalendern 
Om du vill kan du bjuda in till ett besök via en mötesmall i din kalender. Klicka i så fall på 
Kalender i vårdmenyn till vänster och välj befintlig mötesmall. Dra den till önskad tid. 
Klicka på mötesmallen i kalendern och bjud in din patient enligt instruktionerna under 

Skapa en mötesinbjudan. Om du bokar besöket via en mötesmall i kalendern kommer 
information om t.ex. datum för mötet och möteslängd att vara förifyllda när du kommer 
till inbjudningsflödet. 

 

 
Klicka här för att se vår instruktionsfilm om hur du bjuder in till besök.  

https://vimeo.com/showcase/5453575/video/292876220
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Bjud in till nya besök genom duplicering av tidigare bokning  
Om du vill bjuda in en patient till ett eller flera återbesök kan du smidigt göra detta genom att 
duplicera en tidigare bokning med patienten.  

 

Notera:  I nuläget går det endast att duplicera bokningar för digitala besök, inte för fysiska 
besök på plats.  

 

Gör så här om du vill boka in ett nytt besök med en patient: 

1. Klicka på det bokade mötet i kalendern.  

2. Håll muspekaren över de tre prickarna uppe till höger i rutan och välj Duplicera 

bokning. 
 

 
 

3. En ny bokning öppnas, där informationen från den tidigare bokningen är förifylld.  

4. Fyll i ny tid för besöket. Om du vill kan du även ändra möteslängd och beskrivning av 
ärende. Klicka på Boka nytt besök.  

 

 
 

5. Om du vill lägga till en serie nya bokningar kan du enkelt lägga till dem efter varandra 

och endast ändra tid för respektive besök. 
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Gå till ett bokat besök och testa din utrustning 
 
Första gången du går in i ett videosamtal från din dator kommer du till ett tekniktest där 
du kan kontrollera din kamera, mikrofon, ljud och internetanslutning. När du har 

bekräftat att tekniken fungerar genom att svara Ja på frågorna i tekniktestet kan du gå 
vidare till själva mötet.  

 
 

Klicka på den bokade tiden i kalendern och därefter på Ring. Då ringer det hos patienten, 
samtidigt som det i öppnas en ny flik din vy och du kommer till lobbyn där du inväntar 

patienten. 

 

  
 
Klicka på Starta samtal.  

 

 
Vill du se en film om hur du kommer till ett videobesök? Klicka här. 

  

https://vimeo.com/showcase/5453584/video/292876285
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Vill du se en film om hur till ett videosamtal går till? Klicka här. 

 

I videosamtalet 

 
 

• I ett videosamtal med en patient du ser dig själv i nedre vänstra hörnet och 
patienten i helbild. Patientens namn och samtalstiden visas i övre vänstra hörnet.  

 
• I ett flerpartssamtal kan upp till tio personer delta samtidigt, inklusive du själv. Du 

ser dig själv i nedre vänstra hörnet och övriga deltagare listas ovanför. Det går att 

se fyra videoströmmar samtidigt. Den som pratar visas automatiskt i bild, övriga tre 
kan du välja genom att du klickar på deras miniatyrbilder / initialer i listan.  
 

• Samtalet pågår tills du aktivt avslutar det, det stängs alltså inte ned när den 
planerade sluttiden för mötet passerats.  

 

• Du kan klicka på bilden på dig själv för att ta bort din bild från din vy, men du 
kommer fortfarande att synas för övriga deltagare.  

 

• I menyn längst ner visas de tre vanligaste samtalsfunktionerna: chatt, stäng av/slå 
på kamera och stäng av/slå på mikrofon.  

 

• Om du vill inleda en chatt klickar du på ikonen med pratbubblan (observera att 
samtliga deltagare kan se vad som skrivs i chatten). Klicka på plus-ikonen om du 

vill lägga till filer i samtalet. OBS! Om patienten vill spara ner filer som du delar i 
samtalet måste de sparas innan samtalet avslutas.  

 

• I övre vänstra hörnet finns en hamburgarikon (en symbol med tre streck). Om du 
klickar på den kommer du till Skärmdelning, Skärmbild, Filer i samtalet, 
Enheter för ljud och Frågor och svar. 

 

 
 

https://vimeo.com/showcase/5453584/video/292890982
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10 tips för att lyckas med videobesöket 
 
Vad bör du tänka på när du möter dina patienter i videobesök? Hur kan du på bästa sätt skapa 
kontakt och förmedla en känsla av närvaro? Vi har listat 10 tips!  

 
1. Säkerställ en lugn miljö 
Informera personer i din omgivning om att videobesök pågår, t.ex. genom att sätta upp en 

lapp på dörren. Välj ett rum som är tyst och lugnt.  
 

2. Använd headset 
Med headset får du händerna fria, dessutom ökar ljudkvaliteten då både brus och 

ljudstörningar stängs ute.  
 

3. Se till att ha god belysning 

Ljuset är viktigt vid ett videosamtal. Rummet ska vara väl upplyst, men undvik motljus 
genom stark belysning eller fönster bakom dig. Allra bäst är det om ljuskällan har en jämn 
spridning och är belägen ovanför eller snett ovanför dig.  
 

4. Ha en prydlig bakgrund 
Tänk på vad som syns i bakgrunden när du möter en patient via video. Se till att ha det 

rent och städat och undvik distraherande tavlor och prylar.  

Är du osäker på vad som syns i bild, öva med en kollega och byt platser under samtalet för 
att se vad som syns från patientens synvinkel.  
 

5. Tänk på hållning och kroppsspråk 

Undvik att sitta nära kameran så att endast ansiktet syns, se istället till att överkroppen 
kommer med i bild så att patienten ser dina gester och ditt kroppsspråk. Sitt eller stå rakt i 
centrum av bilden och undvik att böja dig fram mot kameran.  
 

6. Tala tydligt 

Artikulera och var extra tydlig när du pratar i videosamtalet så att patienten kan uppfatta 
allt du säger. 
 

7. Möt patientens blick 

Tänk på att ha ögonkontakt med patienten, särskilt när du förmedlar viktig information. 

Men kom ihåg – ögonkontakt i videosamtalet innebär att du tittar in i webbkameran! Om 
du ser patienten i ögonen på skärmen ser det ur patientens vy ut som att du riktar bort 

blicken. 
 

8. Förbered patienten på avslut 
Informera patienten när mötet närmar sig sitt slut; ett videobesök kan vara svårt att 

återuppta. Var noga med att det är du som vårdgivare som avslutar besöket.  
 

9. Journalför efter besöket 

Journalför och anteckna som vid ett fysiskt möte, men gör det gärna efter avslutat besök 
istället för under samtalet. Väljer du att ändå journalföra under samtalet, informera om 

detta så att din patient förstår varför du tittar bort emellanåt.  
 

10. Övning ger färdighet! 

Konkreta råd i all ära – övning är trots allt det bästa knepet för att lära sig något 

ordentligt. Avsätt tid för att testa videobesök tillsammans med dina kollegor och ge 
varandra feedback om upplevelse och kvalitet.  
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Vill du veta mer?  
 
Om du vill få mer detaljerade instruktioner om hur du på bästa sätt kan arbeta i Visiba 
Care kan du klicka på Manualer och guider som du hittar under Support längst ner till 

vänster i menyn.  
 

 
 

Här hittar du bl.a. de senaste versionerna av våra användarmanualer och videoguider. 
 

 
 

 
Under frågetecknet högst upp till höger i verktyget kan du även se en lista över vanliga 

frågor och svar. 
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