
MittVaccin
Planering och schemaläggning i tidbok

Från och med den 16/9 2022 är tidboken i MittVaccin förändrad. 

Öppettider per dag och specifika öppettider tas bort helt. 
Det går heller inte att markera en viss veckodag som 
stängd. Istället är all tid stängd tills man öppnar upp tiden. 

De tider som redan är öppnade i ”gamla” tidboken kommer 
att flyttas över och de bokningar som redan finns kommer 
att följa med. 



Öppna tider i nya tidboken 

Öppna tider görs via fliken Inställningar > Bokningsschema. 
Detta görs av användare med uppdragen ”Sköterska med 
adminfunktion”, ”Läkare med adminfunktion” och ”Endast 
bokning”. 

Öppna tider genom att följa stegen nedan: 

- Välj mall COVID-19.
- Välj tidbok Sköterska.
- Välj resurs (hur många sköterskescheman ni vill öppna).
- Välj typ Veckodag.
- Välj dag (dagar ni vaccinerar).
- Välj start- och slutdatum.
- Välj start- och sluttid. (t. ex. 8.00-12:00).
- Tryck på Spara.
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Vill ni öppna upp fler tider t. ex. samma dag, bocka i ”Kom ihåg 
mina val” innan ni sparar. Fyll i de nya tiderna ni önskar öppna. 

Alla öppnade tider visas i ett visuellt schema där möjlighet finns att 
klicka på en tid för att redigera den. Det går också att bläddra fram till 
nästa sju dagar eller byta via kalendern.  
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Längre ner på sidan för bokningsschemat finner ni en översikt över 
era öppnade tider. Här kan ni gå in och ta bort samt redigera enstaka 
dagar eller tider. 

Under fliken Bokningar > Visa bokningar kommer de öppnade 
tiderna att visas.  
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Det blir möjligt att klicka framåt i kalendern veckovis (tidigare 
en dag i taget). Genom att klicka på en öppnad tid kan man 
stänga tiden, ändra tiden eller stycka upp den öppnade tiden i 
flera tider t. ex. för att lägga in en rast genom att välja fler tider 
med gröna plustecknet. Ändringarna sker då endast på den 
dagen och den schemaraden ex. sköterska 1. 
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Övrig information 

− Om man försöker öppna upp tider där det redan finns öppnade
tider, visas varningar. Ni behöver då korrigera de tider som
krockar.

− Om man försöker stänga en tid där det finns bokningar kommer
varning att visas och man får välja om man vill avbryta eller fortsätta.
Om man väljer att fortsätta kommer bokningarna att omfördelas på
andra resurser som har samma besökstyper och som är öppna under
den dagen. Om ingen annan resurs hittas läggs bokningen i ”Resurs
saknas”.

− Om man försöker ändra en tid så att det blir kortare öppnad tid efter
ändringen och det finns bokningar på tiden som försvinner kommer
varning att visas och man får välja om man vill avbryta eller fortsätta.
Om man väljer att fortsätta kommer bokningarna omfördelas på
andra resurser som har samma besökstyper och som är öppna under
den dagen. Om ingen öppnad tid hittas läggs bokningarna i ”Resurs
saknas”.

− Vid öppning av tid kommer bokningar i ”Resurs saknas” kopplas till
den öppnade tiden om det finns en öppen tid som matchar
bokningens datum, tid och besökstyp.
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