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Logga in i Vihta-tidsbokningssystemet 

Tidsbokningarna för COVID-19-provtagning till drive-in-provtagningsställena inom HUS bokas och ad-

ministreras i Vihta-tidsbokningssystemet. 

De hälsovårdsproffs som arbetar inom HUS kan logga in i Vihta på: 

https://secure.vihta.com/admin/usko/ 

Hälsovårdsproffsen inom HUS område kan öppna Vihta-tidsbokningssystemet via tjänsten Häl-

soBynPRO. För att kunna använda systemet måste proffs inom HUS område registrera sig för tjänsten 

HälsobynPRO, där HUS COVID-19-provtagningsguide och länk till Vihta-tidsbokningssystemet finns 

(se bilden). Anvisningar för att registrera sig via länken: Registreringsanvisningar för HälsobynPRO. 

https://secure.vihta.com/admin/usko/
https://www.terveyskyla.fi/terveyskyläpro
https://www.terveyskyla.fi/terveyskyläpro
https://www.terveyskyla.fi/terveyskyläpro/rekisteröidy-käyttäjäksi
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COVID-19-provtagningsguiden är avsedd för sådana proffs som arbetar inom den öppna hälsovården 

och rådgivningen för företagshälsovården och på mottagningarna inom HUS område och som använder 

tjänsten när de intervjuar patienter om infektionssymtom och vid behov hänvisar dem till provtagning. 

Göra tidsbokningar 

1. När du öppnar Vihta via COVID-19-provtagningsguiden, öppnas fliken Ajanvaraus direkt. Om 

du kommer någon annan väg ska du först välja Varaukset och sedan fliken Ajanvaraus.  

Välj Palvelu: Drive-in näytteenotto. Drive in-provtagningsställena använder i huvudsak 

tjänsten Koronatesti. På en del provtagningsställen kan man även välja tjänsten Koronatesti 

(HUS PRIO Työterveys) när man gör tidsbokningar. Den här tjänsten är avsedd för tidsbok-

ningar som görs av HUS-anställda.  

2. Välj alternativet Ajat toimipisteen mukaan så kan du boka en tid åt patienten till ett visst 

verksamhetsställe. Med alternativet Kaikki vapaat ajat visar kalendern alla lediga tider för 

alla tidpunkter. 

3. Kom också ihåg att välja lauantait ja sunnuntait varattaviksi päiviksi. Vissa provtag-

ningsställen är endast öppna på vardagar, men om verksamhetsstället godkänner bokningar på 

veckoslut, får du på det här sättet se alla tider när du bokar. 

4. Klicka sedan på HAE. 
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§ 

 

Då öppnas bokningskalendern med öppna tider nedanför: varaukset, palvelu, toimipiste, vii-

konpäivät - HAE.  

5. Välj tid genom att klicka på tiden med den vänstra musknappen.  

Klicka på menyn Tee varaus. 
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Lägg till en ny kund med den gröna plus-symbolen. 

6.  Välj den gröna plus-symbolen på fliken Tee varaus.  
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Fyll i de obligatoriska uppgifterna om den nya kunden. När man använder Covid-19-provtag-

ningsguiden finns dessa uppgifter färdigt ifyllda i Vihta. Om du har öppnat Vihta någon annan 

väg, ska du fylla i  

fälten Henkilötunnus, Sukunimi, Etunimi samt Puhelinnumero.  

När du byter språk avgör det på vilket språk bokningsuppgifterna skickas till kunden per sms. 

Standardspråket är finska. 

OBS! Om patienten har en tillfällig personbeteckning, ska patienten ta personbevis/uppehålls-
tillståndskort/pass med till provtagningen. 
 
Välj OK när du har fyllt i de erforderliga fälten och valt språk åt kunden. 
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7. Uppgifter om bokningen 
 

  
 
Prioritet: Förvalt värde är ”normal”. Kunder hos HUS Företagshälsovård tilldelas hög priori-

tet. 

 

Tilläggstjänster: Ange i fältet Lisäpalvelut hur patienten anlände till provtagningen (bil eller 

till fots/med cykel). 

 
Fyll i erforderliga tilläggsuppgifterna i fältet Viesti, till exempel  hur brådskande prov-
tagningen är, anteckning om det rör sig om ett sote-proffs, telefonnummer för vårdnadsha-
vare av minderårigt barn, eventuell känd blödningsstörning hos patienten, nedsatt funkt-
ionsförmåga som påverkar uträttandet av ärenden på provtagningsstället eller information 
om huruvida patienten saknar telefonnummer för att motta ett negativt testresultat per 
sms. Dessutom anger HUS Företagshälsovård i det här fältet de tidsbokningar som gjorts 
med HUS Företagshälsovårds-kod. För HUS anställda bokas provtagningstider: 
Tjänsten Koronatesti (HUS PRIO työterveys). 

 

8. Välj alternativet ”tekstiviesti” i menyn, när du vill att kunden ska få sms om bok-

ningen, ankomstanvisningar samt anvisningar för avbokning/ändring av den bo-

kade tiden. En påminnelse skickas till kunden två timmar före den bokade tiden.  

Skicka inte e-post eller sms till den reserverade resursen.  

 

9. Bekräfta bokning: 

Om bokningsuppgifterna är i skick, kan du slutföra bokningen med OK. Du får ett meddelande 

om att bokningen har lyckats och bokningsuppgifterna visas ännu en gång på skärmen.  
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10. Klicka på knappen Sulje för att gå tillbaka till vyn Ajanvaraus. Du kan påbörja nästa tidsbok-

ning. 

 

Drive in-provtagningsställen: Hantera tidsbokningar 

Du kan öppna vyn Päivän varaukset via fliken Varaukset.  

Sidan Päivän varaukset visar en sammanfattning av dagens bokningssituation, det vill säga den funge-

rar som en arbetsförteckning. Du kan skriva ut en dagsspecifik lista över bokningar per verksamhets-

ställe, reserverad resurs och/eller tjänst. Dessutom kan du filtrera listan enligt bokningarnas status.  

1. Välj i rullgardinsmenyn Toimipiste det ställe vars tidsbokningar du vill granska. 

2. Välj Palvelu:Koronatesti eller på utsedda provtagningsställen Koronatesti (HUS PRIO työterveys). 

3. Välj vid behov Suodata tilan mukaan: om du har ett behov av att granska endast reservat-

ioner med en viss status (t.ex. Työn alla (pågående)). 

4. Peka på HAE.  

 

 

 

 

5. Använd Kalenderverktyget för att välja önskat datum eller bläddra framåt/bakåt bland da-

garna. 
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6. Bokningar som motsvarar sökvillkoren visas i tidsordning. Följande information visas för bok-

ningarna: 

 

• Aika det vill säga start- och sluttid för bokningen (t.ex. 8.00–8.05) 

• Varauksen tila (t.ex. godkänd, dvs. gällande bokning) och tidstämpel (t.ex.. 27.3.2020 

15.05). Tidstämpeln anger när bokningen senast har redigerats, det vill säga till exempel när 

en godkänd bokning har gjorts. 

• Palvelu det vill säga den tjänst som bokats 

• Asiakas, namn och personbeteckning visas 

• Varattu resurssi (den resurs som reserverats) 

• Toimipiste, verksamhetsställe dit bokningen har gjorts 

• Info, med -ikonen anger att den som gjort bokningen har lagt till ett meddelande till 

bokningen, till exempel uppgift om att det rör sig om ett hälsovårdsproffs eller att patienten 

är benägen till blödning. För muspekaren över ikonen för att visa meddelandet. 

 -ikonen i infofältet anger att en intern anteckning har lagts till bokningen.  

För muspekaren över ikonen för att visa anteckningen. 

 

7. Anvisningar för drive in-provtagningsställen: Om du vill framhäva de bokningar som drive in-

provtagningsstället har gjort självt bland dagens bokningar, kan du ändra status för tidsbok-

ningen till exempel till ”Työn alla”, varvid färgen ändras. Det är då enklare att följa bokningar 

som drive in-provtagningsstället har gjort självt i förhållande till andra bokningar (blåa). Du kan 

ändra status genom att klicka på bokningen med den högra musknappen och välja ”Työn alla” i 

den meny som öppnas.  

https://i0.wp.com/tuki.vihta.com/wp-content/uploads/2017/09/Näyttökuva-2017-09-22-kello-14.34.06.png
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Ändra status för bokningen till ”valmis” när du har tagit provet. 

OBS! Om du ändrar tillståndet för bokningen till färdig (”Valmis” i menyn) innan du har tagit provet, så 

kan du inte längre ändra bokningen. Om du ändrar tillståndet för bokningen till färdig flera timmar före 

patientens besökstid, kommer sms-påminnelsen till patienten inte att skickas.  

 

Observera att det valda filtret, till exempel ”Työn alla”, visas bland dagens bokningar även efter 

att statusen har ändrats.

 

 

 

8. Klicka på knappen Toiminnot med högra musknappen   

eller med den högra musknappen på bokningen för att ändra status, eller granska detaljerade 

uppgifter om bokningen genom att välja Näytä. 
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9. Du kan skriva ut en lista med dagens bokningar som PDF-fil med Tulosta. Du kan skriva ut lis-

tan i två olika format (vanlig/arbetskö). 

 

 

 
Skicka sms till kunden 

Kunden får ett sms om tidsbokningen samt en påminnelse två timmar före den utsatta tiden (obs! alter-

nativet ska väljas när bokningen görs). Vid behov kan du också skicka ett nytt meddelande till kunden 

via Vihta (till exempel om kunden inte har fått meddelandet om tidsbokningen på grund av felaktig 

nummeruppgift). Du kan skicka sms till kunden via ”lähetä viesti” i det ”övre funktionsfältet”. Samma 

funktion finns även i snabbfunktionsmenyn i bokningen när du granskar bokningar i vyerna päivän var-

aukset och varauskirja. Välj sedan ”tekstiviesti”, skriv önskat meddelande i meddelandefältet och klicka 

på ”lähetä viesti”. 
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Vid behov kan du granska och redigera kundens uppgifter (bland annat telefonnummer) på fliken 

Asiakkaat. 

  

 

Underhåll av tidsbokningskalendern 

Reservera tidsintervall 

I tidsbokningssystemet kan användarna redigera mallarna för tidsbokningar. Man kan alltså reservera 

eller öppna olika långa tidsintervall för bokningar. 

1. Välj fliken Varaukset. 

2. Välj vyn Varauskirjat. 

3. Välj önskat verksamhetsställe i rullgardinsmenyn. 

4. Klicka på Näytä. 
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Då öppnas den önskade tidsbokningskalendern. Du kan även ändra vilken tidsperiod som ska visas i 

tidsbokningskalendern.  

 

  
 

5. Klicka på starttidpunkten för pausen. 

6. Klicka på knappen Sulje aikaväli. 
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7. Ange längden på pausen. 

 

• I fältet Kuvaus kan du skriva orsaken för pausen eller namnge den, om du vill. 

• I fältet Toistuvuus kan du ange om samma paus till exempel ska infalla varje dag. När du 

klickar här öppnas fönstret för fler inställningar av upprepningen. 

• I fältet Toistumissääntö kan du ange om samma paus ska upprepas enligt ett visst inter-

vall, till exempel var tredje dag eller om den ska upprepas varje dag. 

 

8. Klicka på OK, när du har angett inställningarna för pausen.  

 

Reserverade tidsintervall visas i bokningskalendern. 

v 
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Frigöra tidsintervall 

 

Du kan öppna ett redan reserverat tidsintervall för bokning. 

1. Välj det reserverade tidsintervallet med vänstra musknappen. 

2. Redigera inställningarna för pausen med Muokkaa. Det här öppnar menyn som visas i punkt 

7, där du i övre kanten ska välja om du redigerar hela serien eller endast händelsen i fråga. 

Klicka på Poista för att radera pausen. När du tar bort en paus är det viktigt att du väl-

jer om det gäller hela serien (Delete Series) eller endast pausen i fråga (Delete 

Occurence). Klicka därefter OK. 

 

 

Support 

Varje drive-in-provtagningsställe har två utsedda administratörer, som handleder nya 

användare och administrerar tidsbokningsmallarna och användarnas behörigheter för 

verksamhetsstället i fråga. I Vihta finns för närvarande fyra olika organisationsroller: 

proffs/tidsbokare (ammattilainen/ajanvaraaja), provtagare (näytteenottaja), admi-

nistratör (pääkäyttäjä) och superadministratör (superpääkäyttäjä). 

Vid behov kan du kontakta Hälsobyns support på tuki@terveyskyla.fi eller i brådskande 

tekniska frågor (bland annat frågor om inloggning i tjänsten) genom att ringa tjänste-

numret för proffsens ADB-stöd 0800 132 400 vardagar kl. 7–21 och på veckoslut och 

söckenhelger kl. 7–15.  

mailto:tuki@terveyskyla.fi

