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Fristående meddelande i Prator 

Beskrivning  
Fristående meddelande är ett meddelandeformat som kan skickas både inom och mellan 
enheter i slutenvård, öppenvård, primärvård och kommuner i Prator och kan initieras av 
alla.   
Det kan skickas i samband med ett pågående vårdtillfälle, utanför ett vårdtillfälle eller vid 
en SIP.  Fristående meddelande är kopplat till en specifik patient där medgivande till 
informationsdelning krävs från patient. 
 
I Fristående meddelande finns möjlighet att inkludera bifogade dokument och är ett 
komplement till det befintliga Extrameddelandet som finns i Prator. 
 
Fristående meddelanden i Prator ska i första hand användas för Hälso- och 
sjukvårdsdokument eller kontakt-/informationsbehov.  
 
Fristående meddelanden i Prator kan  

• skickas mellan förvalda enheter som finns upplagda i Prator  

• endast skickas till en mottagande enhet, inte till fler enheter på samma gång och inte 
till en specifik användare i Prator 

• besvaras till avsändande enhet men kan inte vidarebefordras till någon ytterligare 
enhet.  

• innehålla rent administrativa uppgifter eller uppgifter som direkt rör patientens vård. 

• sökas fram i efterhand i Prator  
 
Medicinsk dokumentation kan skickas i Prator genom att bifoga en fil i ett fristående 
meddelande. Medlandet riktas till en specifik enhet hos mottagaren oavsett om hälso- 
och sjukvården ges av hemsjukvård i ordinärt boende, på korttidsboende eller särskilt 
boende. 
 
Administrativa uppgifter behöver inte dokumenteras ytterligare, vårdrelaterade uppgifter 
skall alltid dokumenteras i patientens journal. 
 
Exempel när det fungerar att använda Fristående meddelande 

• information om rehab övningar eller andra instruktioner 

• bilder på sår (när säker hantering finns hos sändande och mottagande enhet) 

• intyg av olika slag 

• material från BHL som skickas till slutenvården som de kan skriva ut till patienten 

• läkemedelslistor vid permission 

• meddelande från kommun SSK till PV om förnyelse av recept  
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Begränsningar när jag inte bör använda fristående meddelande 

 
- Fristående meddelanden i Prator ska inte skickas vid akuta kontaktbehov.  

 
- När patient/brukare är inskriven på slutenvården och har ett pågående vårdtillfälle 

(SVU) är det mest lämpligt att använda Extrameddelande och om man arbetar med 
en SIP är det Informationsmeddelandet i SIP som bör nyttjas. 
Fristående meddelande kan nyttjas under pågående SVU vid exempelvis Permission 
eller vid samband vid utskrivningen för att exempelvis dela läkemedelslista 
 

- Fristående meddelanden ska inte skickas till slutenvårdsavdelning om patient/brukare 
inte har ett pågående SVU. 
 

- Information som kan ses via NPÖ (Nationella patientöversikten) ska inte bifogas i 
fristående meddelande i Prator.  

 
 

Rutiner och ansvar 

Avsändande enhets ansvar  

Avsändande enhet ansvarar för att 

• välja rätt patient  

• välja rätt mottagande enhet  

• rätt information och dokument bifogas  

• samtycke från patient om informationsdelning erhållits 
 

Om mottagande enhet inte har kvitterat inom 2 vardagar, bör avsändande enhet 
kontakta mottagare, lämpligen via telefon för att påminna. 
 

Mottagande enhets ansvar  

En mottagande enhet har en inkorg (flik) i Prator för Fristående meddelanden. Inkorgen 
ska kontrolleras regelbundet, två gånger om dagen, vardagar.  
Lördag, söndag och helgdag ska de verksamheter som har öppet kontrollera ”Inkorgen” 
minst en gång per dag.  
 
Mottagaren ansvarar för att bifogat dokument tas bort i Prator när det har behandlats. 
Hantering av inkommande dokument sker enligt verksamhetens normala rutiner.  
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Innehåll i meddelandet  
Ett Fristående meddelande innehåller följande delar:  
 
Avsändare - alltid den enhet som avsändande Prator användare är inloggad på, den 
användare som har skickat meddelandet samt datum och tid när meddelandet sändes.  
 
Patient – den som är vald när meddelandet skickas.  
 
Mottagare – enhet som valts av avsändaren. Om meddelandet är ett besvarat 
meddelande är mottagare förvalt.  
 
Rubrik – ska förslagsvis innehålla en kort beskrivning av innehållet i meddelandetexten. 
Rubriken följer med i hela meddelandetråden om flera svar skickas.  
 
Meddelandetext – förslag på innehåll:  

• Vem riktar sig meddelandet till, kan vara en funktion, profession eller person  

• Behov av insats, ex provtagning, uppföljning av insatt eller ändrad behandling  

• Var gärna tydlig om ett svar förväntas och i så fall inom vilken tidsram  
 

Bilagor  

Meddelandefunktionen har också ett stöd för en eller flera bilagor.  
Bilagor läggs till genom att klicka på ”Bifoga fil” och därefter väljs aktuell fil som finns 
sparad på datorn.  
 
Mottagna bilagor i fristående meddelande ska tas bort ur Prator. Detta av ren säkerhets- 
och prestandaåtgärd. 
Det kommer att synas att det funnits en bilaga och vem som har makulerat den. 
 
  
För instruktioner kring hur man gör i Prator kring fristående meddelande  
finns i dokumentet:          Skapa och skicka fristående meddelande i Prator.doc 
 
 
 
 


