Hitta vård på 1177.se

Syfte
Syftet är att ge en översikt per informationsmängd för att
informera om från vilken källa informationen hämtas.

Mer information finns att läsa här

Beskrivning
▪

I tjänsten Hitta vård på 1177.se finns kontaktuppgifter till olika verksamheter i vården och
tandvården.

▪

Informationen på kontaktkorten kommer primärt ifrån Nationella HSA-katalogen (HSA), men
fylls även på med information från andra nationella källor och i vissa fall regionala.

▪

Några av de nationella källorna är SIGNe (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) med data
från nationella patientundersökningar, 1177 Vårdguidens e-tjänster (systemet Mina
vårdkontakter), ÖDP (Öppen dataplattform som tillhandahåller information om
indikatorbeskrivningar med mera) samt ifrån Hitta vårds egna verktyg Kontaktkortsadmin.

▪

Eftersom informationen på kontaktkorten plockar data från olika källor är det extra viktigt att
tänka på det totala innehållet som invånaren ser under varje mottagning. I de fall kvaliteten på
grunddata från respektive system är dålig eller saknas blir detta synligt för invånaren.

Begrepp
▪ KKA – Kontaktkortsadmin
▪ I det administrativa verktyget Kontaktkortsadmin kan du som administratör
registrera kompletterande information om din mottagning/ dina mottagningar som
visas under 1177.se/hitta-vard.

▪ HSA – Nationella HSA-katalogen
▪ * – Obligatoriska attribut

Språkliga riktlinjer
▪

En tydlig, tillgänglig och jämförbar information möjliggör patientens delaktighet utifrån patientlagens
krav

▪

Språket på 1177.se ska vara tydligt, lättläst och konkret. De fyra viktigaste punkterna i våra
språkriktlinjer är:
▪
▪
▪
▪

Skriv användbara texter.
Skriv ur användarens perspektiv.
Skriv inkluderande, stärkande och normkritiskt.
Skriv så att språket är lätt att läsa och förstå.

▪

För att göra texterna lätta att läsa använder vi ibland punktlistor. Styckena ska vara korta och vi
använder mellanrubriker som gör det lätt att hitta i texten. Allt fler läser i mobilen. Därför ska
texterna börja med det viktigaste, så att du lättare ska hitta det du söker.

▪

Läs mer om våra språkliga riktlinjer: Språkliga riktlinjer

Enhetsnamn*: HSA
Besöksadress*: HSA
(länk till Googles karta
och vägbeskrivning)

Eventuell logotype: HSA

Tillfällig information: HSA

Våra e-tjänster: 1177
Vårdguidens e-tjänster
och KKA
- Villkor och regler finns under
informationsikonen för
respektive tjänst

Telefonnummer och
öppettider*: HSA

Observera att bilden är ett exempel

Adress, webbplats och
karta*: geografiska
koordinater HSA
Postadress frivilligt
attribut

Aktiveras när information
läggs in i
Kontaktkortsadmin

Om oss*: Texten
hämtas från HSA
(Extra information)
Innehållsansvarig*:
Texten hämtas från
HSA
(Innehållsansvarigs
e-postadress)

Läs mer på 1177
Vårdguiden: KKA
Du kan endast lägga in
länkar som pekar på
andra redaktionella
sidor på 1177
Vårdguiden, 1177.se

Relaterade mottagningar:
HSA, Om vårt utbud inte
finns läggs denna under
Om oss.

