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Snabbanvisning för användning av Omaolo 
Omaolo är inte avsedd för nödfall såsom plötslig och kraftig bröstsmärta eller andnöd, 
medvetslöshet, konvulsioner, kraftig blödning och svåra skador. I nödfall ring 112. 

✓ Omaolo-tjänsten får endast användas för det ändamål som tillverkaren fastställt. Läs mer i kapitlet 
Omaolo-tjänstens syfte, sidan 19. 

✓ Reservera cirka 5—10 minuter för första användningsgången. För Suomi.fi-identifikationen behöver 
du t.ex. nätbankskoder. När du fyller i symtombedömningsformuläret kan du också ha nytta av dina 
tidigare hälsouppgifter (t.ex. medicinering, blodtryck). 

✓ Du kan byta språk Omaolo (finska, svenska, engelska) i cookies-fönstret eller menyn i övre hörnet. 
✓ Du kan använda en del av Omaolos tjänster utan att identifiera dig. För att uträtta ärenden med 

vårdpersonalen och för att spara uppgifterna krävs identifiering. 
✓ Om du är vårdnadshavare till ett barn under 15 år kan du fylla i symtombedömningen för 

coronavirusinfektion eller skicka Annan kontakt för barnets del. 

Fyll i symtombedömningen 

1. Sök lämplig 
symtombedömning med 
sökfunktionen på 
huvudsidan. Du kan 
samtidigt välja ditt område.  

 

2. Svara på frågorna i 
symtombedömningen. 
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3. Välj område och/eller 
verksamhetsställe om de 
inte ännu är valda.  

 

4. Läs resultat och eventuella 
anvisningar av 
vårdpersonalen i ditt 
område.  

 

5. Identifiera dig, om du 
fortsätter till tidsbokningen, 
skickar resultaten till 
vårdpersonalen eller sparar 
resultaten för dig själv i 
Omaolo.  

 

6. Av de resultat som skickats 
och sparats för dig själv 
skapas ett ärende i 
Omaolo. Du hittar dem i 
fortsättningen på din egen 
huvudsida, när du har 
identifierat dig.  
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7. Logga ut alltid när du slutar 
använda Omaolo.  

 

 

Fortsätt uträtta ärenden i Omaolo 

1. Logga in i Omaolo med 
Suomi.fi-identifikation. 

 

2. När du har identifierat 
dig ser du på din egen 
huvudsida en avisering 
om nya meddelanden, 
kommande 
tidsbokningar och 
sparade ärenden.  

 

3. Gå till ärendesidan från 
din egen huvudsida 
genom att klicka på 
ärendet.  
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4. Du får en avisering i 
Omaolo när ditt ärende 
framskrider. Du kan 
även beställa de 
viktigaste 
aviseringarna till din e-
post och mobiltelefon.  

 

5. När ärendet i Omaolo 
är färdigt kan 
behandlingen avslutas. 
Avslutade ärenden har 
sparats i Omaolo, men 
kontakten med 
vårdpersonalen har 
upphört.  
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1. Presentation av Omaolo-tjänsten 
Omaolo.fi är en nationell digital tjänst för social- och hälsovården som involverar dig i främjandet av din 
hälsa och ditt välbefinnande tillsammans med vårdpersonal. Tjänsten finns på www.omaolo.fi. Omaolo 
består av olika innehåll, varav en del uppfyller definitionen av en medicinteknisk produkt och en del inte. 

Innehållen i Omaolo är 

• Omaolo Symtombedömningar (medicinteknisk produkt) 
• Omaolo Servicebedömningar (icke-medicinteknisk produkt) 
• Omaolo Välbefinnandecoachningar (icke-medicinteknisk produkt) 
• Omaolo Hälsokontroll (medicinteknisk produkt) 
• Omaolo Annan kontakt (icke-medicinteknisk produkt) 
• Omaolo Frågeformulär för uppföljning av långtidssjukdomar/blodtryck (medicinteknisk produkt) 
• Omaolo Välbefinnandekontroll (medicinteknisk produkt vad gäller Hälsokontroll-frågeformuläret) 
• Omaolo Regelbundna kontroller (icke-medicinteknisk produkt). 

Omaolo når redan över hälften av befolkningen i Finland. Du ser en lista på de områden där Omaolo 
används på sidan Omaolo-områden, (digifinland.fi).  

Omaolo utvecklas i ett samarbete mellan de kommuner, städer och sjukvårdsdistrikt som börjat använda 
tjänsten samt DigiFinland Oy. För distribution av tjänsten ansvarar DigiFinland Oy. 

Tjänstens användargrupper är: 

• icke-identifierade invånare över 15 år 
• för symtombedömning för coronavirusinfektion: icke-identifierade invånare över 1 år och barn i åldern 

1—14 där vårdnadshavare uträttar ärendet 
• identifierade invånare över 15 år 
• vårdpersonal inom social- och hälsovården 
• icke-identifierade kan fylla i symtombedömningen och erhålla en handlingsrekommendation även för 

annan person 
• en del av det innehåll som inte är medicintekniskt är avsett för invånare under 15 år. 

Planerade patientgrupper är identifierade och icke-identifierade invånare över 15 år som har symtom 
relaterade till de mest allmänna besöksorsakerna på hälsostationer och samjour. Symtombedömning för 
urinvägsinfektion är avsedd för kvinnor i åldern 18—75 år. Symtombedömning för coronavirusinfektion är 

http://www.omaolo.fi/?lang=sv
https://digifinland.fi/sv/omaolo-handboken/omaolo-omraden/
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avsedd för barn över 1 år men barn under 15 år rekommenderas att göra symtombedömning för 
coronavirusinfektion tillsammans med förälder. 

Omaolo ger dig individuella instruktioner som framställs av EBMEDS®-programmet som produceras av 
Kustannus Oy Duodecim. EBMEDS® är en medicinteknisk produkt. I praktiken förenar programmet de 
symtom som personen uppgett, mätresultat och hälsouppgifter med slutledningsreglerna som utarbetats 
utifrån senaste vetenskapliga data och nationella riktlinjer för vård och behandling. 

Omaolos symtombedömningar är noggranna och jämförbara med bedömningar gjorda av vårdpersonal, 
och Omaolo känner igen allvarliga symptom väl. Omaolo hjälper till att stöda förändringar i levnadsvanor, 
effektiverar förebyggande verksamhet och underlättar uppföljningen av kroniska sjukdomar. 

Tjänsten är alltid tillgänglig, förutom under på förhand fastställda serviceavbrott. Dessa meddelas i 
förväg på tjänstens webbplats. Tjänsteleverantören ansvarar inte för användarens internetanslutning. 
Användaren ska säkerställa att operativsystemet, webbläsaren och virusskyddet är uppdaterade. De 
operativsystem och webbläsare som stöds av Omaolo hittar du i användarvillkoren och 
bruksanvisningen. 

Omaolo är en CE-märkt medicinteknisk produkt enligt förordningen om medicintekniska produkter 
(MDR). 

 

Uppgifter om produktens tillverkare: 
DigiFinland Oy 
Andra linjen 14 
00530 Helsingfors 

 

Omaolo utvecklas i samarbete med Kanta-tjänsterna. Från Omaolo får du en bedömning av behovet av 
vård eller service. I Kanta-tjänsternas MittKanta hittar du uppgifterna och recept som registrerats inom 
hälso- och sjukvården. 
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I Omaolo-tjänstens användarvillkor finns en länk till en aktuell lista över de aktörer som levererar 
Omaolo-tjänsten. Listan finns på sidan Tjänsteleverantörer, (omaolo.fi). 

På Omaolos huvudsida har man samlat de vanligaste frågorna och svaren om Omaolo. Du hittar dem 
under rubriken Vanliga frågor om Omaolo. Det finns även en länk till sidan Vanliga frågor om Omaolo, 
(omaolo.fi) i sidans sidfot. 

1.1 Varningar 
• Omaolo är inte avsedd för nödfall såsom plötslig och kraftig bröstsmärta eller andnöd, 

medvetslöshet, konvulsioner, kraftig blödning och svåra skador. I nödfall ring 112. 
• Använd Omaolo endast i en webbläsare åt gången och med en flik öppen åt gången. 
• I Omaolo visas i vissa fall olika slags varningar och felmeddelanden. Följ varningarna och 

felmeddelandena i Omaolo och följ anvisningarna i dem. Du kan läsa om eventuella 
problemsituationer i kapitlet Eventuella problemsituationer, sidan 12. 

1.2 Eventuella problemsituationer 
Detta kapitel går igenom eventuella problemsituationer vid användningen av Omaolo: 

• Anslutningsproblem: Sidans innehåll kan inte uppdateras 
• Laddningen av egna ärenden misslyckades 
• Suomi.fi-identifikationen fungerar inte 
• Ärenden för en annans del misslyckades 
• Innehållet hittades inte 
• Serviceavbrott eller tillfälliga störningar 
• Sessionen har gått ut. 

Om Omaolo-tjänsten inte fungerar eller om du anser att den inte fungerar korrekt ska du kontakta vården 
om ditt hälsotillstånd kräver det. Du kan anmäla fel i tjänsten eller om funktionsfel i avsnitten till 
vaaratilanteet.omaolo@digifinland.fi.  

1.2.1 Anslutningsproblem: Sidans innehåll kan inte uppdateras 

Om det är anslutningsproblem i Omaolo kan sidans innehåll inte uppdateras. Orsaken till 
anslutningsproblemet kan till exempel vara en bruten internetförbindelse. Kontrollera 
internetförbindelsen på din enhet och ladda sidan igen. 

https://www.omaolo.fi/palvelun-toimittajat?lang=sv
https://www.omaolo.fi/usein-kysyttya?lang=sv
https://www.omaolo.fi/usein-kysyttya?lang=sv
mailto:vaaratilanteet.omaolo@digifinland.fi
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En varning om anslutningsproblem visas som en röd felikon på huvudmenyn (Bild 1 och Bild 2) och som 
ett felmeddelande på ärendesidan (Bild 3). 

 

Bild 1 Felikon som varnar om anslutningsproblem på huvudmenyn 

 

Bild 2 Felikon som varnar om anslutningsproblem på huvudmenyn på smal skärm 

 

Bild 3 Felmeddelande om anslutningsproblem på ärendesidan 

1.2.2 Laddningen av egna ärenden misslyckades 

Du ser ärenden som sparats i Omaolo på din egen huvudsida när du identifierar dig i Omaolo. Om 
laddningen av ärenden misslyckas visas ett felmeddelande på din egen huvudsida. Försök läsa in sidan 
på nytt. Om du mår dåligt, kontakta jouren i din region eller i en nödsituation ring 112. 

1.2.3 Suomi.fi-identifikationen fungerar inte 

Om Suomi.fi-identifikation inte fungerar, försök på nytt om en stund eller kontakta hälsovården på annat 
sätt, t.ex. per telefon. 
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1.2.4 Ärenden för en annans del misslyckades 

Övergången till att uträtta ärenden för någon annans del kan misslyckas på grund av fullmakt som 
saknas, sökning som avbrutits eller ett tekniskt fel i fullmaktstjänsten. I det här fallet visar Omaolo en 
felsida som berättar närmare vad felet kan bero på. 

Vid felsituationer ska du försöka ladda fullmakterna igen eller gå tillbaka till Omaolos huvudsida. 

1.2.5 Innehållet hittades inte 

Om webbplatsen du sökte inte finns eller inte är tillgänglig på språket du valt, visar Omaolo 
felmeddelandet ”Innehållet hittades inte”. Kontrollera webbplatsens adress eller ändra tjänstens språk. 

1.2.6 Serviceavbrott eller tillfälliga störningar 

Omaolo informerar om kommande serviceavbrott och möjliga störningssituationer genom markerade 
aviseringar i början av huvudsidan och de övriga sidorna (Bild 4). Följ med Omaolos aviseringar och 
störningsmeddelanden och anvisningarna i dem. 

 

Bild 4 Markerad avisering om störningssituation på Omaolos huvudsida 

Ett störningsmeddelande visas på hela sidan om Omaolo helt är ur bruk på grund av en tillfällig störning 
eller serviceavbrott (se Bild 5). Försök på nytt om en stund eller ta kontakt med hälso- och sjukvården på 
annat sätt, till exempel per telefon. Om du mår mycket dåligt eller om det är fråga om en nödsituation, 
ring nödnumret 112. Om du upplever att du behöver brådskande bedömning eller vård, sök dig 
omgående till jourmottagningen. 
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Bild 5 Störningsmeddelande: Omaolo är tillfälligt ur bruk 

1.2.7 Sessionen har gått ut 

Om du har identifierat dig i Omaolo-tjänsten och inte använder tjänsten på 60 minuter, avslutas 
sessionen och du blir automatiskt utloggad ur tjänsten. Om sessionen har gått ut visas ett 
felmeddelande i Omaolo. 

Om du vill fortsätta använda tjänsten ska du logga in igen. Stäng webbläsarfönstret om du avslutar 
uträttande av ärenden i Omaolo. 

Använd Omaolo endast i en webbläsare åt gången och med en flik öppen åt gången. 

1.3 Omaolo-samtycke 
Tjänsten Omaolo kan användas antingen anonymt eller som inloggad användare.  Om du använder 
tjänsten anonymt kan du identifiera dig efter att du fått en symptombedömning och ge ditt samtycke till 
att uppgifter om symtombedömningen överförs till kommunens patientdataregister eller till socialvårdens 
klientregister. Nedan anges separata anvisningar för anonym användning och för att ge samtycke. 

1.3.1 Anonym användare 

Tjänsten Omaolo kan användas anonymt. Då samlas inte direkta eller indirekta identifikationsuppgifter 
om användaren i systemet. 

Tjänsten sparar uppgifterna som den anonyma användaren har angett, samt sessionsspecifika uppgifter. 
Dessa uppgifter försvinner från systemet efter att användaren har stängt sessionen. 

Systemet samlar in cookies som är nödvändiga för tjänsten vid anonym och identifierad användning av 
tjänsten. Du kan läsa mera om cookies i användarvillkoren. 
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1.3.2 Identifierad användare 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter då användaren är identifierad är samtycke. Då 
du vill använda tjänsten som identifierad loggar du in via tjänsten suomi.fi.  

Behandling av personuppgifter i en symtombedömning är profilering enligt artikel 22 i 
dataskyddsförordningen, när du har loggat in i tjänsten. 

Du kan ge ditt samtycke till följande användningsändamål: 

1. Automatiserat beslutsfattande och profilering utifrån dina uppgifter och eventuella 
bakgrundsuppgifter 

Frågorna på blanketten för symtombedömning har utarbetats av Duodecim. Symtombedömningens 
svar grundar sig på uppgifterna från användaren utifrån vilket Duodecims programvara som gör 
medicinska slutledningar ger en handlingsrekommendation åt användaren.  

Utgående från profileringen som gjorts utifrån en symtombedömning kan du kontakta en 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som kan bedöma ditt hälsotillstånd, ditt behov av 
vård och eventuella ytterligare åtgärder. 

När det gäller bedömningen av coronasymtom bör man beakta att anvisningarna uppdateras med 
korta mellanrum på basis av social- och hälsovårdsministeriets samt Institutet för hälsa och välfärds 
anvisningar. Det kan komma snabba ändringar i de nationella anvisningarna men de syns 
nödvändigtvis inte direkt i Omaolo. Följ alltid de aktuella nationella anvisningarna och eventuella 
anvisningar du får av vårdpersonalen. 

När du har identifierat dig i Omaolo för första gången, får du en begäran om samtycke till att vård-, 
tjänste- och bakgrundsuppgifter som ingår i symtombedömningen lämnas ut till vårdpersonalen inom 
social- och hälsovården, samt till att uppgifterna sparas i patientdataregistret. Mottagarna av 
informationen är aktörer inom kommun- eller sjukvårdsdistrikt som använder Tjänsten och 
yrkesutbildade inom social- och hälsovården som arbetar inom dessa. En kommun- eller 
sjukvårdsdistriktsaktör som med särskilt samtycke har fått användarens personuppgifter är 
registeransvarig för de utlämnade personuppgifterna.  

I symtombedömningen för corona kan du ge ett separat samtycke till att symtombedömningens 
uppgifter i Omaolo senare kan kombineras med ett eventuellt positivt testresultat för coronavirus. 

2. Klinisk undersökning för att utveckla tjänsten Omaolo 
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Du kan ge ett medvetet samtycke till behandling av dina personuppgifter i en klinisk undersökning för 
att utveckla tjänsten Omaolo och genom ett särskilt samtycke i enlighet med EU:s förordning 
2017/745 om medicintekniska produkter. 

3. Samtycke för minderårig 

Man kan använda tjänsten Omaolo när man fyllt 15 år. 

4. Övriga användningsändamål 

Personuppgifter lämnas inte ut från Omaolo-tjänstens register om inte användaren uttryckligen har 
samtyckt till att personuppgifterna lämnas ut för ändamålet i fråga. 

Efter att uppgifterna har överförts till kommunernas patient- och klientdataregister kan de 
fortsättningsvis användas för användningsändamål i enlighet med lagen om sekundär användning, 
dvs. myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter, vetenskaplig forskning, undervisning, 
kommunernas informationsledning samt utvecklings- och innovationsverksamhet.  

Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera av dessa ändamål 
med stöd av 21 § i dataskyddsförordningen. 

5. Återkallande av samtycke  

Du kan återta ditt samtycke när du vill, men utan samtycke kan du inte använda Omaolo-tjänsten 
som identifierad. Du kan återta ditt samtycke på sidan Mina uppgifter i Omaolo. 

6. Andra användarrättigheter 

Du har rätt att få allmän information om behandlingen av personuppgifter samt detaljerade uppgifter 
om vilka personuppgifter som har sparats i välbefinnanderegistret. Du har rätt att överföra uppgifter 
från ett system till ett annat. 

1.4 Användningsmiljöer som stöds 
Du kan använda Omaolo på datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. De vanligaste webbläsarna stöds. 
Inga webbläsartillägg krävs. Av de webbläsare och operativsystem som stöds anges den äldsta 
versionen som stöds. Webbläsaren ska tillåta JavaScript. 
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Webbläsare Mobiloperativsystem Mobilwebbläsare 

Chrome 110 iOS 15 Chrome 110 

Firefox 110 Android 10 Safari 16 

Edge 110   

Safari 16   

1.5 Cookies 
När du börjar använda Omaolo får du en förfrågan om samtycke till cookies (se Bild 6). Du kan välja om 
du godkänner de cookies som är nödvändiga för tjänstens funktion eller om du godkänner alla 
cookies. Alla cookies innehåller nödvändiga cookies och övriga cookies. Godkännandet av cookies är 
sessionsspecifikt. Med andra ord, dessa cookies försvinner från tjänsten när sessionen avslutas. 

 

Bild 6 Godkänn cookies  

Nödvändiga cookies behövs för att tjänsten ska fungera smidigt och för att datasäkerheten ska 
förverkligas. Du kan inte använda Omaolo utan nödvändiga cookies. 

✓ Om du endast godkänner nödvändiga cookies, klicka på Godkänn endast nödvändiga. 

Övriga cookies hjälper till att förbättra Omaolo.  Med övriga cookies samlar man endast in information i 
DigiFinlands Matomoverktyg och i analysplattformen som används av organisationer inom social- och 
hälsovården. Vi samlar endast in anonym besökarstatistik. 
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✓ Om du godkänner alla cookies, klicka på Godkänn alla. 

Vi använder inte marknadsföringscookies. Du kan läsa mera om cookies i användarvillkoren. 

I cookies-fönstret kan du också byta användargränssnittets språk. 

FI: på finska, suomeksi 
SV: på svenska 
EN: på engelska, in English. 

1.6 Uträtta ärenden för en annan 
För närvarande kan du endast uträtta ärenden för personer under 15 års del i Omaolo och endast om 
det är fråga om Annan kontakt eller symtombedömning för coronavirusinfektion. Du kan uträtta ärenden i 
Omaolo för ett barn under 15 år om du har antecknats som barnets vårdnadshavare i 
befolkningsdataregistret. Det är möjligt att uträtta ärenden för en annans del tills personen som står 
under vårdnad har fyllt 15 år. 

När du uträttar ett ärende för ett barn, var noggrann med att skriva barnets ålder och övrig information 
korrekt. 

Vårdnadshavarens rätt att uträtta ärenden för barnets del kontrolleras i befolkningsdataregistret. 
Granska dina uppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

När du ska uträtta ärenden för en annan person väljer du Uträtta ärenden för en annan i samband med 
identifieringen. Läs närmare anvisningar i avsnitt Identifiering i Omaolo, sidan 25. 

Avsluta ärenden för en annans del om du vill fortsätta med dina egna ärenden eller byta personen för 
vars del du uträttar ärenden. Läs närmare anvisningar i kapitlet Avsluta ärenden för en annan, sidan 37. 
Logga ut från Omaolo om du inte ska fortsätta uträtta ärenden. 

2. Omaolo-tjänstens syfte 
Användningssyftet med Omaolo är att bedöma invånares vårdbehov och behovets brådskandegrad i 
följande situationer: 

• bedömning av ett enskilt hälsoproblem eller flera symtom 
• bedömning av hälsa och välbefinnande 
• bedömning av en sjukdom eller dess risker 
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• bedömning av vårdbalans 

och hänvisa invånaren till vård samt till främjande tjänster för hälsa och välbefinnande i Omaolo och i 
utomstående tjänster. 

Omaolo är avsedd för invånare över 15 år som är fast bosatta i Finland och berättigade till offentliga 
social- och hälsovårdstjänster. Symtombedömning för coronavirusinfektion är avsedd för barn över 1 år, 
barn under 15 år rekommenderas dock att göra symtombedömning för coronavirusinfektion tillsammans 
med förälder. Även en del av det innehåll som inte är medicintekniskt är avsett för personer under 15 år. 
Omaolo används av vårdpersonal inom hälso- och socialvården när de deltar i vården av invånare som 
använder Omaolo samt i främjandet av deras hälsa och välbefinnande. Omaolo är inte avsedd att 
användas i livshotande situationer. 

Omaolo används på användarens egen terminal (dator, mobilapparat) via det offentliga nätet. 

Omaolo är integrerad med en EBMEDS-produkt vars tillverkare är Kustannus Oy Duodecim. 

3. Inledandet av användningen 
Inled användningen av Omaolo på adressen www.omaolo.fi. Reservera cirka 5—10 minuter för första 
användningsgången.  

Omaolo är inte avsedd för nödfall såsom plötslig och kraftig bröstsmärta eller andnöd, 
medvetslöshet, konvulsioner, kraftig blödning och svåra skador. I nödfall ring 112. 

 

Bild 7 Omaolos huvudsida 

https://www.omaolo.fi/?lang=sv
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På Omaolos huvudsida (Bild 7) kan du välja ditt område och påbörja en tjänst som passar för din 
situation:  

• du kan välja en symtombedömning som passar för din situation och fylla i en symtomenkät 
• du kan kartlägga behovet av stöd genom att fylla i en servicebedömning   
• i den elektroniska hälsokontrollen bedöms dina levnadsvanor och din psykiska hälsa 
• välbefinnandecoachningen uppmuntrar dig till förändringar av livsstil och levnadsvanor som kan 

förbättra ditt välbefinnande.  

Välj den tjänst som passar dig via huvudsidan eller huvudmenyn (se Bild 8). 

 

Bild 8 Omaolos huvudmeny 

Genom att logga in till Omaolo kan du återuppta ärenden du påbörjat tidigare och läsa ett meddelande 
som vårdpersonalen skickat. Du kan också påbörja ett ärende som vårdpersonalen har lagt till för dig: 
fylla i en enkät för en välbefinnandekontroll eller ett formulär för uppföljning av blodtrycket. Om 
vårdpersonalen ber dig fylla i ett formulär för förhandsuppgifter i anslutning till en regelbunden kontroll 
får du en skild länk till den. Läs mer i kapitlet Mina ärenden, sidan 38. 

Du kan logga in i Omaolos huvudmeny med länken Logga in. Du identifierar dig i Omaolo via Suomi.fi-
tjänsten och för detta behöver du t.ex. nätbankskoder. Läs mer i kapitlet Identifiering i Omaolo, sidan 25. 

När du använder en mobil enhet hittar du länkarna till tjänsterna både på huvudsidan och i 
huvudmenyn (se Bild 9), som öppnas genom att klicka på den. I huvudmenyn kan du även byta 
användargränssnittets språk och logga in. 
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Bild 9 Huvudmenyn på en mobil enhet  

Längst ner på Omaolos huvudsida hittar du ofta ställda frågor om Omaolo. Du kan läsa alla ofta ställda 
frågor med svar via länken Visa alla frågor. 

I sidans sidfot finns viktig information om Omaolo (se Bild 10). Bekanta dig noggrant med tjänstens 
dataskyddsbeskrivning och användarvillkor. Läs också instruktionerna. I sidfoten finns också 
tillverkarens kontaktuppgifter, versionsuppgift (Version), publikationsdatum (Rel Date), GTIN-numret som 
specificerar produkten, samt länkar till responsblanketten, ofta ställda frågor, tillgänglighetsutlåtandet, 
användningssyftet och sidan om ärenden för en annans del. 

 

Bild 10 Sidans sidfot  

Om du vill kan du beställa en utskriven pappersversion av bruksanvisningen på adressen 
saavutettavuus@digifinland.fi. Leveranstiden är sju kalenderdagar från och med att DigiFinland tagit 
emot begäran. Någon separat kostnad debiteras inte för pappersversionen. Alla bilder i 

mailto:saavutettavuus@digifinland.fi
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bruksanvisningen är från Omaolos testmiljö. I testmiljön används personer som skapats för 
testanvändning. Uppgifter från verkliga personer visas inte i bruksanvisningen. 

Via Respons-knappen kan du lämna respons på Omaolo-tjänsten. Med hjälp av formuläret får du inte 
rådgivning eller kontakt med hälsovården. Obs! Skicka inte några detaljer om dina personliga ärenden 
eller din vård md responsblanketten. 

Du kan förflytta dig i Omaolo genom att använda länkstigen som finns på sidans övre kant (se Bild 11). 
På en smal skärm finns länkstigen nedtill på sidan, ovanom sidfoten. Du kan alltid återvända till Omaolos 
huvudsida eller till din egen huvudsida med länken i huvudmenyn eller genom att klicka på Omaolo-
logon. 

 

Bild 11 Länkstig  

Ifall huvudmenyns innehåll inte blir synligt på grund av storlek av fönstret för webbläsaren eller textfont, 
blir huvudmenyn en valbar meny (se Bild 9). Menyn finns till höger i sidans övre hörn. 

3.1 Val av språk 
Du kan använda Omaolo på finska, svenska och engelska. Omaolo-tjänsten får inte översättas till andra 
språk på egen hand.  

Du kan byta såväl användargränssnittets språk som språket för aviseringarna som gäller dina egna 
ärenden. 

Om du vill kan du ändra användargränssnittets språk i cookies-fönstret, i menyn uppe i högra hörnet 
eller, på en mobil enhet, i Omaolos huvudmeny. 

FI: på finska, suomeksi 
SV: på svenska 
EN: på engelska, in English 

Alla Omaolos egenskaper är ännu inte tillgängliga på engelska. 
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Bild 12 Val av språk 

Då du vill byta språket för de aviseringar du får, logga in i Omaolo och byt kontaktspråk på sidan Mina 
uppgifter. Läs mer i kapitlet Mina uppgifter och inställningar, sidan 55. 

Observera att om du ändrar användargränssnittets språk medan du fyller i en symtombedömning, en 
servicebedömning eller ett formulär för en hälsokontroll, kommer även språket för frågorna att ändras 
och formuläret måste fyllas i från början. 

Om du fyller i ett formulär som lagts till av vårdpersonal, till exempel ett formulär för förhandsuppgifter 
för regelbunden kontroll eller ett formulär för en välbefinnandekontroll, kan du inte ändra språk på 
frågorna. Om du vill fylla i formuläret på ett annat språk ska du be vårdpersonalen om en ny länk till ett 
formulär på annat språk. Om du ändrar användargränssnittets språk medan du fyller i ett formulär som 
lagts till av vårdpersonal, ber webbplatsen dig bekräfta ändringen av språket eftersom det flyttar dig till 
Omaolos huvudsida. 

Att byta användargränssnittets språk eller kontaktspråket i Omaolo påverkar inte språket på tidigare 
ärenden eller aviseringar. Till exempel symtombedömningen som du fyllt i på finska syns i Omaolo på 
finska fastän du senare skulle byta språket till svenska. 

3.2 Val av område 
Omaolo kan utöver de nationella anvisningarna även ge lokala anvisningar, och för dem ber vi dig att 
välja ditt eget område. Valet av område syns på Omaolos huvudsida i samband med 
symtombedömningssökningen, när du inte ännu är inloggad. 
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Bild 13 Välj område på huvudsidan 

När du väljer område på huvudsidan är det redan valt när du fortsätter till resultaten och de lokala 
anvisningarna efter att ha fyllt i symtombedömningen eller ett annat frågeformulär. Området du valt 
sparas i dina användaruppgifter i Omaolo. 

Så här väljer du område på huvudsidan: 

1. Öppna menyn Välj område (se Bild 13). 
2. Välj ett område från listan. Du kan söka ett område genom att skriva ett sökord i sökfältet. 

Sökningen riktas till början av ordet. Du kan tömma sökfältet från krysset. 
3. När du har valt ett område syns det i områdesmenyn på huvudsidan. 

Alternativt kan du välja område först när du fyller i symtombedömningen eller ett annat frågeformulär. 
Läs mer i kapitlet Välj område och verksamhetsställe, sidan 67. 

Om du senare vill ändra ditt val av område, välj ett annat område på Omaolos huvudsida eller när du 
fyller i ett nytt frågeformulär. 

3.3 Identifiering i Omaolo 
Du kan använda Omaolo-tjänsten antingen anonymt (utan att identifiera dig) eller som identifierad 
inloggad användare.   

Utan att identifiera dig kan du: 

• fylla i en symtombedömning, servicebedömning och elektronisk hälsokontroll och se resultaten 
av dem. Du ser också eventuella lokala anvisningar. 

• fylla i formuläret för förhandsuppgifter för regelbunden kontroll, vilket inte kräver identifiering, och 
skicka det till vårdpersonalen. Obs! På ett sådant formulär måste du fylla i personuppgifter och 
andra uppgifter som markerats som obligatoriska. 
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Du måste identifiera dig när du: 

• skickar resultaten från en symtombedömning, servicebedömning eller elektronisk hälsokontroll till 
vårdpersonalen 

• skickar Annan kontakt till vårdpersonalen 
• bokar tid till vårdpersonal  
• avbokar eller flyttar din tidsbokning 
• sparar dina resultat för dig själv i Omaolo 
• fortsätter med de ärenden du påbörjat i Omaolo, t.ex. läser ett meddelande från vårdpersonalen 
• uträttar ärenden i Omaolo för en annan 
• påbörjar en välbefinnandecoachning 
• fyller i ett formulär för förhandsuppgifter för regelbunden kontroll, vilket kräver identifiering, och 

skickar det till vårdpersonalen 
• fyller i en välbefinnandekontroll som lagts till av vårdpersonalen 
• fyller i ett formulär för uppföljning av kronisk sjukdom och skickar den till vårdpersonalen. 

Man identifierar sig i Omaolo via Suomi.fi-identifikation. För att kunna identifiera dig behöver du 
nätbankskoder eller mobilcertifikat.  

Det är viktigt att du inte identifierar dig i tjänsten och fyller i ett symtombedömningsformulär för någon 
annan. Om du är vårdnadshavare till ett barn under 15 år kan du fylla i symtombedömningen för 
coronavirusinfektion för barnets del. Välj Uträtta ärenden för en annan när du har identifierat dig. Läs 
närmare anvisningar i kapitlet Välj Uträtta ärenden för en annan, sidan 29. 

3.3.1 Identifiera dig och ge samtycken 

Börja identifiera dig genom att klicka på länken Logga in i huvudmenyn. Om du identifierar dig mitt 
under ett ärende, t.ex. när du fyller i en symtombedömning, börjar du identifiera dig genom att klicka på 
knappen Identifiera dig och fortsätt. 

Följ tjänsteleverantörens anvisningar om identifieringen. Om Suomi.fi-identifikation inte fungerar, försök 
på nytt om en stund eller kontakta hälsovården på annat sätt, t.ex. per telefon. 
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Bild 14 Logga in 

På en mobil enhet finns länken Logga in under huvudmenyn. 

 

Bild 15 Huvudmenyn på en mobil enhet  

Efter att du identifierat dig ber Omaolo dig om nödvändiga samtycken. Du kan använda Omaolo och 
uträtta ärenden med vårdpersonalen endast om du ger alla samtycken som behövs. 

1. Läs samtyckestexterna 
2. Ge ditt samtycke genom att kryssa för rutan.  
3. Klicka på knappen Spara. 
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Bild 16 Obligatoriska samtycken 

Du kan se de samtycken du gett på sidan Mina uppgifter (se kapitlet Mina uppgifter och inställningar, 
sidan 55. Där kan du även radera dina samtycken och helt sluta använda Omaolo. 

3.3.2 Välj Mina ärenden 

Efter identifieringen väljer du Mina ärenden om du vill uträtta egna ärenden i Omaolo. Klicka på Fortsätt 
till mina ärenden.  

 

Bild 17 Välj Mina ärenden som ärendesätt   

När du har loggat in i Omaolo finns ditt förnamn i hälsningen på din egen huvudsida, till exempel "Hej 
Elmeri!". I övre högra hörnet visas en profilbild där användarens meny öppnar sig. När du uträttar egna 
ärenden syns ditt namn i användarens meny. 
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Bild 18 Mina ärenden: Användarens meny  

3.3.3 Välj Uträtta ärenden för en annan 

Efter identifieringen väljer du Uträtta ärenden för en annan, om du vill uträtta ärenden för en annan 
person i Omaolo. Du kan endast uträtta ärenden för barnet då du gör en symtombedömning för 
coronavirusinfektion eller skickar Annan kontakt. Klicka på Starta ärenden för en annan. 

 

Bild 19 Välj Ärenden för en annan   

Du skickas vidare till Suomi.fi-tjänsten för att välja den person du ska uträtta ärenden för.  

1. Välj den person som du vill uträtta ärenden för. Obs! De fullmakter som behövs kontrolleras efter 
ditt val. Om du inte har de fullmakter som behövs får du ett felmeddelande. Läs mer om 
felsituationer i kapitlet Ärenden för en annans del misslyckades, sidan 14. 

2. I Omaolo ge samtycken även för den person vars ärenden du uträttar. 
3. Kontrollera kontaktuppgifterna och aviseringsinställningarna. Observera att när du uträttar 

ärenden för en annans del kontaktar vårdpersonalen dig med de kontaktuppgifter du angett. 
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När du har loggat in i Omaolo och uträttar ärenden för en annan person, finns i hälsningen på den egna 
huvudsidan och i användarens meny namnet på den person för vars räkning du uträttar ärenden. På 
sidans övre kant visas ditt namn och namnet på den person du uträttar ärenden för. På webbplatsen 
Omaolo.fi visas bara de tjänster som kan användas för att uträtta ärenden för någon annans del. 

 

Bild 20 Information om ärenden för en annans del 

3.3.4 Kontrollera kontaktuppgifterna och aviseringsinställningarna 

När du loggar in i Omaolo för första gången eller när det har kommit en uppdaterad version av Omaolo, 
ber tjänsten dig att kontrollera dina kontaktuppgifter, användningstillståndet för telefonnumret och 
aviseringsinställningar (se Bild 21) Om du uträttar ärenden för en annan person ska du kontrollera 
dennes uppgifter.  

Om du redan tidigare lagt till dina kontaktuppgifter i Omaolo syns de färdigt ifyllda. Formatet på 
telefonnumret kontrolleras vid inloggning. Korrigera eller ta bort det telefonnummer du lagt till tidigare, 
vid behov. 

 

Bild 21 Kontrollera dina kontaktuppgifter och aviseringsinställningar 
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Viktigt: Om du inte tar i bruk e-postaviseringar eller textmeddelandeaviseringar följer du aviseringarna 
om ditt ärende genom att logga in på Omaolo. Du måste själv se till att du ser de ärendehändelser i tid 
som kräver åtgärder av dig. Du kan läsa mer om att uppdatera kontaktinformation och om 
aviseringsinställningar i Kontaktuppgifter och aviseringsinställningar, sidan 57.  

3.3.5 Byt från Mina ärenden till att uträtta ärenden för någon annan 

Efter att du har identifierat dig och valt Mina ärenden kan du som inloggad byta till att uträtta ärenden för 
en annans del. 

1. Öppna användarens meny uppe i högra hörnet. 
2. Välj Starta ärenden för en annan. Du skickas vidare till Suomi.fi-tjänsten för att välja den person 

du vill uträtta ärenden för. 

 

Bild 22 Starta ärenden för en annan  

Om dina ärenden är på hälft när du börjar uträtta ärenden för någon annans del avbryts dina ärenden. 

3.4 Aviseringar om händelser i ärenden 
Du får en avisering i Omaolo om ändringar i ärenden. Du ser aviseringar om nya meddelanden och 
andra händelser på din egen huvudsida när du har identifierat dig i Omaolo (se Bild 23). Om du har 
uträttat ärenden i Omaolo för ett barn under 15 år visas aviseringar om barnets ärenden när du efter 
identifieringen väljer Uträtta ärenden för en annan. 

Vi rekommenderar att du tar i bruk e-postaviseringarna eller textmeddelandeaviseringarna. (Läs mer i 
kapitlet Kontaktuppgifter och aviseringsinställningar, sidan 57.) 
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Bild 23 Aviseringar på din egen huvudsida  

Aviseringarna visas på din egen huvudsida så här: 

A. Kuvertikon och avisering efter hälsningen: Nya meddelanden. 
➢ Klicka på aviseringen för att läsa meddelandet. Om det finns nya meddelanden i flera 

ärenden, leder länken till sidan Aviseringar, där du kan gå vidare till ärenden för att läsa 
meddelandena. 

➢ Om du inte har olästa meddelanden eller om sökningen av olästa meddelanden 
misslyckas, visas texten "Välkommen till Omaolo” efter hälsningen. 

B. Avisering och en gul aviseringsikon i förteckningen över ärenden: Nya meddelanden och andra 
aviseringar. 

➢ Klicka på ärendet för att läsa meddelanden och andra aviseringar. 
C. Aviseringsikon i huvudmenyn: Antalet olästa aviseringar och länk till alla aviseringar. 

➢ Gå från ikonen till sidan Aviseringar, där nya och gamla aviseringar finns samlade. 
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Bild 24 Betonad avisering på din egen huvudsida  

I början av din egen huvudsida kan en viktig, aktuell avisering lyftas fram (se Bild 24). Betonade 
aviseringar visas högst en i taget och de är i prioritetsordning: 

1. Det är mindre än 24 timmar till början av en kommande tidsbokning.  
➢ Gå till ärendet för att se uppgifterna om tidsbokningen genom att klicka på knappen Visa. 

2. Vårdpersonalen har bjudit in dig att påbörja ett ärende.  
➢ Gå till ärendet genom att klicka på Starta. 

3. Vårdpersonalen ber dig boka tid för ärendet.  
➢ Gå till ärendet för att boka tid genom att klicka på Boka tid. 

4. Vårdpersonalen har föreslagit att behandlingen avslutas i ärendet.  
➢ Gå till ärendet för att godkänna eller avslå förslaget genom att klicka på knappen Avsluta 

behandlingen. 

Om du vill dölja den betonade aviseringen under sessionen, klicka på knappen Dölj. 

På en mobil enhet ser du aviseringarna på din egen huvudsida när du har identifierat dig i Omaolo. I 
huvudmenyn visas dessutom en aviseringsikon med antalet olästa aviseringar. Läs alla aviseringar 
genom att öppna huvudmenyn och välja Aviseringar. 

 

Bild 25 Aviseringsikonen i mobilenhetens huvudmeny 
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Alla aviseringar finns samlade på sidan Aviseringar, där finns de nya, olästa aviseringarna finns i 
avsnittet Nya och lästa aviseringar finns i avsnittet Gamla. Aviseringarna är länkar till ärendet i fråga. 
Om du vill få de viktigaste meddelandena till din e-post eller mobiltelefon, klicka på Öppna 
aviseringsinställningarna och aktivera e-post- eller textmeddelandeaviseringar. 

 

Bild 26 Aviseringar och aviseringsinställningarna 

På ärendesidan samlas aviseringarna i en sammanfattning av ärendet. Olästa aviseringar är markerade 
med en blå aviseringsikon. Den blåa aviseringsikonen visas också i det avsnitt som den rör. Om t.ex. 
vårdpersonalen skickat ett meddelande visas aviseringsikonen i avsnittet Meddelanden (Bild 27). 

 

Bild 27 Aviseringar på ärendesidan  

När du är inloggad i Omaolo visas dessutom flytande aviseringar om nya händelser (se Bild 28). 
Aviseringen uppdateras på din egen huvudsida och ärendesidan när du uppdaterar webbläsarens sida. 
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Bild 28 Flytande avisering om en ny händelse  

3.5 Utloggning 
Kom ihåg att logga ut från Omaolo efter varje besök. Det är också bra att tömma webbläsarens 
cacheminne om du använder en dator som är i gemensamt bruk. 

1. Öppna användarens meny uppe i högra hörnet. 
2. Välj Logga ut.  
3. Bekräfta utloggningen genom att klicka på knappen Logga ut. Du ser ett meddelande om att 

utloggningen har lyckats (se Bild 32). 
4. Stäng alla webbläsarens fönster efter att du slutat använda Omaolo. 

Om du har uträttat ärenden för en annan person i Omaolo, avslutas också ärenden för en annans del 
när du loggar ut. Men om du bara avslutar ärenden för en annans del blir du inte utloggad från Omaolo. 
Kom ihåg att logga ut från Omaolo när du slutar använda tjänsten. Läs mera i kapitlet Avsluta ärenden 
för en annan, sidan 37. 

Även om du loggar ut ur Suomi.fi-tjänsten, blir du inte utloggad från Omaolo. Se alltid till att du loggar ut 
och avslutar sessionen via Omaolo. Om Omaolo är öppen på flera flikar eller webbläsare, ska du logga 
ut på samtliga. 

 

Bild 29 Logga ut  

När du använder en mobil enhet ska du logga ut via huvudmenyn. 
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Bild 30 Logga ut på en mobil enhet  

 

Bild 31 Bekräftelse av utloggningen   

 

Bild 32 Lyckad utloggning 
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3.5.1 Avsluta ärenden för en annan 

Avsluta ärenden för en annans del om du vill fortsätta med dina egna ärenden eller byta personen för 
vars del du uträttar ärenden. 

Så här avslutar du ärenden för en annans del: 

1. Öppna användarens meny uppe i högra hörnet. 
2. Välj Avsluta ärenden för en annan. 
3. Bekräfta genom att klicka på Avsluta ärenden för en annan. 
4. Välj ärendesätt: 

a. Om du vill fortsätta med dina egna ärenden, välj Fortsätt till mina ärenden. 
b. Om du vill uträtta ärenden för någon annan, välj Starta ärenden för en annan. 

Obs! När du avslutar ärenden för en annans del blir du inte utloggad från Omaolo. Kom ihåg att logga ut 
från Omaolo när du slutar använda tjänsten. 

 

Bild 33 Välj Avsluta ärenden för en annan i användarens meny  

 

Bild 34 Bekräfta avslutandet av ärenden för en annan   
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4. Mina ärenden 
När du använder Omaolos tjänster som identifierad, till exempel skickar resultaten till vårdpersonalen 
eller sparar resultaten för dig själv, sparas ärendet för dig i Omaolo. Du kan också påbörja ett ärende 
som vårdpersonalen har lagt till för dig, till exempel fylla i en enkät för välbefinnandekontrollen.  

Du ser ärenden som sparats i Omaolo och aktuella uppgifter om dem på din egen huvudsida när du 
identifierar dig i Omaolo. Du ser också aviseringar om händelser i ärendet. (Läs mer i kapitlet Aviseringar 
om händelser i ärenden, sidan 31). När du uträttar ärenden för någon annan visas på den egna 
huvudsidan ärendena som uträttas för någon annan och aviseringar som gäller deras ärenden. 

 

Bild 35 Ärenden på din egen huvudsida  

Ärendena har grupperats under rubriker på din egen huvudsida: 

• Tidsbokningar: Ärenden med kommande tidsbokning 
• Om det finns flera tidsbokningar visas först den som börjar först 
• Läs mer om tidsbokningar i kapitlet Tidsbokningar, sidan 43. 

• Under behandling: Ärenden som behandlas av vårdpersonalen och som saknar tidsbokning eller 
där tidsbokningen har gått. 

• Som standard visas högst fem ärenden som är under behandling, den nyaste först. Om det 
finns fler ärenden kan du ladda fram dem via länken Visa mer. 
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• En avisering visas om meddelanden och andra händelser i ärendet. Om det inte finns några 
aviseringar visas ärendets status, till exempel "Väntar på behandling av vårdpersonal" eller 
"Du föreslog att behandlingen avslutas". 

• Sparade för mig själv: Ärenden som du har sparat endast för dig själv i Omaolo. Vårdpersonalen 
ser inte dessa ärenden. 

• Som standard visas högst fem ärenden som sparats för en själv, den nyaste först. Om det 
finns fler ärenden kan du ladda fram dem via länken Visa mer. 

• Läs mer om ärenden som sparats för dig själv i kapitlen Spara resultaten för dig själv, sidan 
75, och Egenvård av symtomen, sidan 76. 

• Avslutade: Ärenden där behandlingen har avslutats. 
• Som standard visas högst fem avslutade ärenden, den senast avslutade först. Om det finns 

fler ärenden kan du gå till alla avslutade ärenden via länken Visa alla. 
• Läs mer om avslutande av behandlingen i kapitlet Att avsluta behandlingen, sidan 52. 

• Avbokade: Avbokade ärenden som inte har någon kommande tidsbokning. Öppna ärenden avbokas 
när du tar bort samtycken och slutar använda Omaolo. 

• Som standard visas högst fem avbokade ärenden, den senast avbokade först. Om det finns 
fler ärenden kan du ladda fram dem via länken Visa mer. 

• Läs mer i kapitlet Att sluta använda Omaolo-tjänsten, sidan 59. 

Gå till sidan för det valda ärendet genom att klicka på ärendet. 

Om du inte har sparade ärenden i Omaolo visas meddelandet "Här är ännu tomt" på din egen 
huvudsida. 

4.1 Sammanfattning 
I ärendets sammanfattning visas samlat ärendets händelser, resultat samt eventuella anvisningar av 
vårdpersonalen i ditt område. Kommande tidsbokning visas överst i händelserna fram tills att den 
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bokade tidens tidpunkt har gått. Obs! Både tiden för tidsbokningen och tidsstämplarna för ärenden är 
finsk tid. 

 

Bild 36 Ärendets sammanfattning 

I listan på händelserna visas tre senaste händelser. Om du vill se alla händelser, klicka på Visa alla 
händelser. 

 

Bild 37 Visa alla händelser  

När du använder mobila enheter visas ärendets sammanfattning när du väljer ett ärende. Du kan gå till 
ärendets olika avsnitt, såsom meddelanden, tidsbokningar eller uppgifter i den vågräta menyn (se Bild 
38). Det valda avsnittet har betonats med grön färg. 



Instruktioner 41 (103) 

 OTT_40 Omaolo-instruktioner 
   

  25.4.2023  Offentlig 

 

 

 

Bild 38 Mobilvy: Öppna ärendets avsnitt i menyn 

4.2 Meddelanden 
Du får en avisering till Omaolo om ett meddelande från vårdpersonalen. Du ser en avisering om ett nytt 
meddelande på din egen huvudsida när du har identifierat dig i Omaolo. 

 

Bild 39 Avisering om ett nytt meddelande på din egen huvudsida.  

➢ Klicka på aviseringen för att läsa meddelandet. Aviseringen är en länk till avsnittet Meddelanden i 
ärendet. 

➢ Om det finns nya meddelanden i flera ärenden, leder länken till sidan Aviseringar, där du kan gå 
vidare till ärenden för att läsa meddelandena. 
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Under ärendets avsnitt Meddelanden kan du läsa vårdpersonalens meddelanden till dig och skicka 
meddelanden till vårdpersonalen som sköter ditt ärende. Observera att Meddelanden endast kan 
användas i aktiva ärenden. Det går inte att skicka meddelanden till vårdpersonal via avslutade ärenden.  

Så här skickar du ett meddelande till vårdpersonalen: 

1. Skriv ditt meddelande i textfältet. 
2. Klicka på knappen Skicka. Under meddelandet kan du se avsändaren, när meddelandet har 

skickats och för dina egna meddelanden också meddelandets status (Skickats eller Setts). 

 

Bild 40 Meddelanden i ett ärende   

Såhär uppdateras meddelandets status: 

• När meddelandet har skickats, men det ännu inte har setts av vårdpersonalen, visas en grå 
markering och texten Skickats under meddelandet. 

• När vårdpersonalen har sett meddelandet visas ett blått dubbeltecken och texten Setts under 
meddelandet. 

o Även vårdpersonalen kommer att få en bekräftelse då du har sett dennes meddelande. 

Dina och vårdpersonalens meddelanden kommer att synas i samma tråd. Det nyaste meddelandet syns 
längst ner i tråden. Avsändarens namn visas under meddelandet. Dina egna meddelanden är blå, och 
vårdpersonalens meddelanden är grå. 
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Bild 41 Vårdpersonalens meddelande och under det syns ditt eget meddelande   

När du skriver ett nytt meddelande sparas meddelandeutkastet även om du går till andra delar av 
ärendet innan du skickar meddelandet. Meddelandeutkastet försvinner dock om du lämnar ärendets sida 
eller avslutar behandlingen.  

Om det i ett ärende finns ett meddelande som inte har skickats och du är på väg bort från ärendesidan, 
ber Omaolo dig bekräfta att du vill lämna sidan utan att skicka meddelandet. Utkastet till meddelandet 
försvinner utan bekräftelse om du laddar upp sidan på nytt eller lämnar Omaolo utan att logga ut. 

 

Bild 42 Meddelande som inte skickats   

Om du är på väg att avsluta behandlingen i ett ärende där det finns ett meddelande som inte skickats, 
får du ett varningsmeddelande om ett meddelande som inte skickats. Meddelandeutkastet försvinner om 
du avslutar behandlingen innan du skickar meddelandet. 

4.3 Tidsbokningar 
Kommande tidsbokningar visas på din egen huvudsida under rubriken Tidsbokningar (se Bild 43). Om 
det finns flera tidsbokningar visas först den som börjar först. Om det är mindre än 24 timmar till början av 
tidsbokningen, visas tidsbokningen också i den betonade aviseringen. 
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Bild 43 Kommande tidsbokning på din egen huvudsida  

Tidsbokningens uppgifter visar tidpunkt och plats för den bokade tiden samt länkar till att flytta och 
avboka tiden. Vid välbefinnandekontrollen nämns vilken enkät tidsbokningen gäller. Du ser närmare 
uppgifter om tidsbokningen på ärendesidan när du klickar på ärendet. 

På ärendesidan visas tidsbokningen och välbefinnandekontrollens tidsbokningsbehörighet i 
sammanfattning och avsnittet Tidsbokningar. 

Verksamhetsstället kan ha lagt till anvisningar om tidsbokningen, till exempel ankomstanvisningar till 
mottagningen. Anvisningarna visas i ärendets sammanfattning och i avsnittet Tidsbokningar. När 
tidpunkten för tidsbokningen är förbi visas anvisningarna endast i ärendets sammanfattning. 

 

Bild 44 Tidsbokning som sparats i ärendet  

Om du måste avboka din tid, se anvisningarna i kapitlet Avbokning av tid, sidan 47. Om du vill flytta din 
tidsbokning, se instruktionerna i kapitlet Flyttning av tid, sidan 45. 
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4.3.1 Flyttning av tid 

Du kan flytta din mottagningstid via Omaolo om verksamhetsstället tillåter flyttning av tiden, om det är en 
icke-brådskande tid och det är minst 12 timmar tills mottagningstiden börjar. Du kan samtidigt byta 
mottagningsplats om det finns lediga tider. Du kan flytta tiden även om behandlingen av ärendet har 
avslutats. 

 

Bild 45 Att flytta tiden från din egen huvudsida  

Så här flyttar du din tid: 

1. Logga in i Omaolo. När du har identifierat dig ser du kommande tidsbokningar på din egen 
huvudsida under rubriken Tidsbokningar.  

2. Välj Flytta den bokade tiden under tidsbokningens uppgifter (se Bild 45). 
a. Om tiden kan flyttas, förs du till en kalendervy för att välja en ny tid. 
b. Om tiden inte går att flytta i Omaolo visas meddelandet ”Tiden kunde inte flyttas” på skärmen. 

Läs eventuella anvisningar som verksamhetsstället lagt till. Stäng meddelandet genom att 
klicka på Stäng. 

3. Sök lediga tider i kalendervyn (se Bild 46). 
a. Om det finns lediga tider vid flera mottagningsplatser kan du filtrera tiderna enligt plats. 
b. Försök söka tider på nytt om det inte gick att läsa in tider. 
c. Om det inte finns lediga tider vid verksamhetsstället ta då kontakt med verksamhetsstället. 

4. Välj en ny tid som passar dig från listan och klicka på Välj (se Bild 47). 
5. Kontrollera tidsbokningens uppgifter och bekräfta bokningen genom att klicka på Bekräfta. 

a. På skärmen visas ett meddelande om att din tid har flyttats. I meddelandet finns också 
verksamhetsställets anvisningar. 

b. Om någon annan person har hunnit boka den aktuella tiden får du en avisering om att tiden 
inte längre går att boka. Välj då en ny tid. 

6. Klicka till sist på Klar. Den nya tiden syns på din egen huvudsida och på sidan för ärendet i fråga. 
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Bild 46 Kalendervyn för flyttning av tid  

Förklaringar för kalendervyn: 

A. Ärendets namn och tiden som ska flyttas 
B. Bläddring i kalendern med pilarna. Kalenderveckans nummer och datum. 

• Byt vecka med den blåa pilen. Om pilen för bläddring är grå finns det inga lediga tider att visa. 
• Observera att när du bläddrar hoppar kalendern över veckor då det inte finns några lediga tider. 

C. Pågående dag är betonad med grått 
D. Filtrera tiderna efter klocktid 

• Hela dagen: Se alla lediga tider under dagen 
• Tidsperiod, till exempel 12–14: Se lediga tider under en viss tidsperiod. Inom parentes är antalet 

lediga tider. 
E. Filtrera tiderna efter plats. Funktionen är tillgänglig endast om det finns lediga tider vid flera 

mottagningsplatser. 
F. Den valda dagen är betonad med blått 
G. Lediga tider finns. 

När du valt en dag i kalendern kan du bläddra i listan över lediga tider. Klicka på mottagningstiden så ser 
du närmare uppgifter och kan välja den. 
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Bild 47 Lediga tider för den valda dagen eller tidsperioden listade  

Förklaringar för listvyn 

A. Närmare uppgifter om den lediga mottagningstiden 
B. Välj tiden genom att klicka på Välj. 

4.3.2 Avbokning av tid 

Du kan avboka din mottagningstid via Omaolo om verksamhetsstället tillåter avbokning av tiden, om det 
är en icke-brådskande tid och det är minst 24 timmar tills mottagningstiden börjar. Du kan avboka tiden 
även om behandlingen av ärendet har avslutats. Då du avbokar en tid, blir du tillfrågad om orsak. 

Om du vill avsluta behandlingen samtidigt som du avbokar en tid, kan du föreslå detta till 
vårdpersonalen. Du kan föreslå att avsluta behandlingen om ärendet handläggs av vårdpersonal, 
avslutande av behandlingen inte ännu har föreslagits och behandlingen inte har avslutats. Om 
vårdpersonalen godkänner ditt förslag flyttas ärendet till avslutade ärenden och kan inte längre ändras. 
Läsa mer i kapitlet Att avsluta behandlingen, sidan 52. 

 

Bild 48 Avbokning av tiden på din egen huvudsida  
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Så här avbokar du en tid: 

1. Logga in i Omaolo. När du har identifierat dig ser du kommande tidsbokningar på din egen 
huvudsida under rubriken Tidsbokningar. 

2. Välj Avboka tiden. 
a. Om tiden kan avbokas i Omaolo ser du uppgifterna för tiden som ska avbokas och 

anvisningarna som verksamhetsstället lagt till (se Bild 49). 
b. Om tiden inte går att avboka i Omaolo visas meddelandet ”Tiden kunde inte avbokas” på 

skärmen (Bild 51). Läs eventuella anvisningar som verksamhetsstället lagt till. Stäng 
meddelandet genom att klicka på Stäng. Tidsbokningen fortsätter att gälla om du inte 
avbokar den på annat sätt. 

3. Välj orsak, varför du vill avboka tiden. Om du väljer ”Annat” kan du ange orsaken i textfältet. 
Vårdpersonalen ser orsaken som du valt eller angett. 

4. Om ditt ärende handläggs av vårdpersonal kan du samtidigt föreslå att behandlingen avslutas. 
Markera kryssrutan vid stället ”Föreslå avslutande av behandling”. Valet syns inte om ärendet ännu 
inte har behandlats av vårdpersonalen, om man föreslagit att avsluta behandlingen eller om 
behandlingen redan har avslutats. 

5. Bekräfta avbokning av tiden genom att klicka på Avboka tiden. På skärmen visas en bekräftelse 
över att din tid har avbokats. I meddelandet finns också verksamhetsställets anvisningar. 

6. Klicka till sist på Klar. På skärmen öppnas den sida som du använde när du började avbokningen av 
tiden. Uppgiften om att du har avbokat tiden har lagts till på ärendesidan (se Bild 50). 

Fyll i frågeformuläret på nytt om du vill boka en ny tid. 
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Bild 49 Avboka tiden och föreslå samtidigt avslutande av behandling   

 

Bild 50 Uppgiften om den avbokade tiden på ärendesidan  

 

Bild 51 Tiden kunde inte avbokas   
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4.4 Mål 
Om vårdpersonalen har lagt till ett mål i ditt ärende ser du målet i avsnittet Mål. Du kan ha satt upp målet 
tillsammans med vårdpersonal eller på egen hand. Du får en avisering i Omaolo när vårdpersonalen har 
lagt till ett mål åt dig. 

 

Bild 52 Mål som lagts till i ärendet 

Om du vill kan du redigera texten för målet: 

1. Klicka på knappen Redigera målet. 
2. Skriv in ditt mål fritt formulerat i textfältet. Texten får vara högst 1 000 tecken lång. 
3. Klicka på knappen Spara. 

 

Bild 53 Att skriva upp mål   

4.5 Uppgifter 
I ärendets avsnitt Uppgifter finns instruktioner som vårdpersonalen eventuellt har gett dig. Om 
vårdpersonalen har lagt till en Välbefinnandekontroll eller en blodtrycksuppföljning åt dig i Omaolo ser du 
deras enkäter och frågeformulär som uppgifter på ärendets sida. Du får en avisering till Omaolo när 
vårdpersonalen har lagt till en uppgift. 
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Bild 54 En uppgift som har lagts till i ärendet  

4.6 Coachningar 
I avsnittet Coachningar i ärendet ser du pågående välbefinnandecoachningar, valbara 
välbefinnandecoachningar och avslutade välbefinnandecoachningar. 

Om vårdpersonalen har lagt till en välbefinnandecoachning i ett ärende, ser du den under rubriken 
Valbara coachningar (se Bild 55). Under coachningens namn anges den tidpunkt då vårdpersonalen 
önskar att du ska inleda coachningen. Du får en avisering till Omaolo när vårdpersonalen har lagt till en 
coachning åt dig. 

 

Bild 55 Coachningar i ärendet  
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Vårdpersonalen ser i ärendets sida om du har inlett coachningen och gjort uppgifterna i anslutning till 
den. 

Du kan också inleda en välbefinnandecoachning självständigt till exempel när du har gjort 
hälsokontrollen i Omaolo. Du hittar de valbara coachningarna i avsnittet Coachningar i det sparade 
ärendet. 

Du kan läsa mer om coachningarna i kapitlet Välbefinnandecoachningar, sidan 80. 

4.7 Att avsluta behandlingen 
När ärendet i Omaolo är färdigt kan behandlingen avslutas. 

Behandlingen kan avslutas på olika sätt: 

• Vårdpersonalen föreslår för dig att behandlingen avslutas. Du kan godkänna eller avslå förslaget. 
• Vårdpersonalen avslutar behandlingen utan ditt godkännande. 
• Om du har uträttat ärendet med vårdpersonalen kan du föreslå för vårdpersonalen att behandlingen 

avslutas. Vårdpersonalen kan godkänna eller avslå ditt förslag. 
• Om du har sparat ärendet endast för dig själv kan du avsluta behandlingen när du vill. 

Även om behandlingen avslutas i Omaolo kan din behandling fortsätta annanstans. Även 
tidsbokningar och öppna tidsbokningsbehörigheter hålls i kraft. Vid behov kan du flytta eller avboka 
mottagningstiden. Avslutande av behandlingen stänger dock en halvfärdig coachning med anknytning till 
ärendet. 

Efter att behandlingen avslutats kan man inte göra ändringar i ärendet, och du kan inte skicka 
meddelanden till vårdpersonalen via ärendet. Du hittar dina avslutade ärenden på din egen huvudsida 
under rubriken Avslutade. 

När behandlingen har avslutats i ärendet, sparas behandlingens avslutningsdag i ärendet ”Behandlingen 
har avslutats [datum]”. 

 

Bild 56 Information om att behandlingen har avslutats 
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4.7.1 Vårdpersonalen har föreslagit att behandlingen avslutas 

Vårdpersonalen kan föreslå för dig att behandlingen avslutas i Omaolo. Du får en avisering om förslaget 
i Omaolo. Aviseringen kan också visas på din egen huvudsida, varifrån du kan gå till ärendet för att 
godkänna eller avslå förslaget (se Bild 57). 

 

Bild 57 Avisering om att avsluta behandlingen på din egen huvudsida  

Om du godkänner vårdpersonalens förslag kan du bekräfta att behandlingen avslutas, varvid 
behandlingen till ärendet avslutas omedelbart. Utan din bekräftelse avslutas behandlingen automatiskt 
72 timmar efter förslaget. Se närmare anvisningar under punkten ”Så avslutar du behandlingen direkt”. 

Om du inte godkänner vårdpersonalens förslag och inte vill avsluta behandlingen, skicka vårdpersonalen 
ett meddelande inom 72 timmar från förslaget i Omaolo. Observera att avslutande av behandlingen inte 
återkallar dina tidsbokningar eller tidsbokningsbehörigheter. Se närmare anvisningar under punkten ”Så 
avslår du ett förslag genom att skicka ett meddelande”. 

 

Bild 58 Vårdpersonalens förslag om att avsluta behandlingen i ärendets avsnitt Avsluta behandlingen 
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Så avslutar du behandlingen direkt: 

1. Gå till ärende och välj avsnittet Avsluta behandlingen (se Bild 58). 
2. Välj Avsluta behandlingen. 
3. Bekräfta avslutandet av behandlingen genom att klicka på Avsluta behandlingen. Din 

behandling till ärendet avslutas direkt. 

Så avslår du förslaget genom att skicka ett meddelande: 

1. Gå till ärende och välj avsnittet Avsluta behandlingen (se Bild 58). 
2. Klicka på länken Skriv ett meddelande. Du förs till ärendets avsnitt Meddelanden. 
3. Skriv ett meddelande till vårdpersonalen där du anger varför du inte vill avsluta behandlingen i 

Omaolo. 
4. Skicka meddelandet genom att klicka på Skicka. (Du kan läsa mer om meddelanden i kapitlet 

Meddelanden, sidan 41.) 

4.7.2 Föreslå avslutande av behandling för vårdpersonalen 

Du kan föreslå avslutande av behandlingen för vårdpersonalen om ärendet redan handläggs av någon 
vårdpersonal. Dina tidigare tidsbokningar och tidsbokningsbehörigheter i ärendet förblir i kraft även om 
du föreslår att behandlingen avslutas. Avslutande av behandlingen stänger dock en halvfärdig coachning 
med anknytning till ärendet. Du får en avisering när vårdpersonalen godkänner eller avslår ditt förslag 
om att avsluta behandlingen. 

Så här föreslår du att behandlingen avslutas: 

1. Välj ärendets avsnitt Avsluta behandlingen (se Bild 59). 
2. Klicka på Föreslå avslutande. 

o Obs! Du kan inte föreslå avslutande av behandlingen om vårdpersonalen ännu inte tagit 
upp ditt ärende till behandling. Om du vill avsluta behandlingen, kontakta ditt 
verksamhetsställe. 

3. Bekräfta ditt förslag genom att klicka på Föreslå avslutande. Om vårdpersonalen godkänner 
ditt förslag, avslutas behandlingen. 
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Bild 59 Föreslå avslutande av behandling  

4.7.3 Avsluta behandlingen till ärendet som du sparat för dig själv 

Om du har sparat ärendet endast för dig själv kan du avsluta behandlingen när du vill. 

Så här avslutar du behandlingen efter att du har sparat ärendet för dig själv: 

1. Välj ärendets avsnitt Avsluta behandlingen. 
2. Välj Avsluta behandlingen. 
3. Bekräfta avslutandet av behandlingen genom att klicka på Avsluta behandlingen. 

 

Bild 60 Avsluta behandlingen till ärendet som du sparat för dig själv  

5. Mina uppgifter och inställningar 
Efter att du har loggat in i Omaolo visas en profilbild i övre högra hörnet där användarens meny öppnar 
sig. När du uträttar egna ärenden syns ditt namn i användarens meny.  

Från användarens meny kan du gå till sidan Mina uppgifter där du kan uppdatera dina 
kontaktuppgifter, dina aviserings- och språkinställningar och dina samtycken. 
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Bild 61 Välj Mina uppgifter i användarens meny  

Då du har loggat in i Omaolo och uträttar ärenden för någon annan visas namnet för den person du 
uträttar ärenden för i användarens meny. På sidans övre kant visas ditt namn och namnet på den person 
du uträttar ärenden för. 

 

Bild 62 Namnet på den person du uträttar ärenden för  

På sidan Mina uppgifter finns uppgifter om den person du uträttar ärenden för. Observera att 
vårdpersonalen kontaktar dig med de kontaktuppgifter du angett. 

När du använder en mobil enhet kommer du till sidan Mina ärenden via huvudmenyn. 
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Bild 63 Mina uppgifter i en mobil enhet  

5.1 Kontaktuppgifter och aviseringsinställningar 
Du kan uppdatera din e-postadress, telefonnummer, användningstillståndet för ditt telefonnummer och 
aviseringsinställningarna på sidan Egna uppgifter under avsnittet Allmänna. Vid den första inloggningen 
kopieras adressen och e-postadressen från Suomi.fi-datainnehållet, om de har definierats där. Man kan 
inte uppdatera sina adressuppgifter i Omaolo. Observera att uppgifterna som du redigerar inte överförs 
från Omaolo till andra tjänsteleverantörer. 

Om du inte tar i bruk e-postaviseringar eller textmeddelandeaviseringar följer du aviseringarna om ditt 
ärende genom att logga in på Omaolo. Du måste själv se till att du ser de ärendehändelser i tid som 
kräver åtgärder av dig. 

Om du har en spärrmarkering kopieras inte dina kontaktuppgifter från Suomi.fi till Omaolo, men du kan 
om du vill själv lägga till din e-postadress och ditt telefonnummer i Omaolo.  

E-postadress 

Om du vill få de viktigaste aviseringarna till din e-post, lägg till din e-postadress och ta i bruk e-
postaviseringar vid punkten ”Tjänsten Omaolo får skicka e-postaviseringar till mig angående mina 
ärenden, till exempel när det gäller kontakt med vårdpersonal och tidsbokningar”. 

http://suomi.fi/


Instruktioner 58 (103) 

 OTT_40 Omaolo-instruktioner 
   

  25.4.2023  Offentlig 

 

 

Telefonnummer 

Tillstånd att använda ditt telefonnummer för Omaolos ärenden är på som standard. När du lägger till ditt 
telefonnummer och ger tillstånd till kontakt per telefon kan vårdpersonalen till exempel per telefon ge dig 
preciseringar i vårdanvisningarna eller skicka textmeddelanden om tidsbokningar. Tillståndet gäller alla 
ärenden i Omaolo. Du kan ge eller ta bort tillståndet under punkten ”Man får skicka textmeddelanden 
eller ringa mig om de ärenden som jag inlett i Omaolo”. 

Om du vill få de viktigaste aviseringarna per textmeddelande, lägg till ditt telefonnummer och ta i bruk 
textmeddelandeaviseringar vid punkten ”Tjänsten Omaolo får skicka aviseringar per textmeddelande till 
mig om mina ärenden, till exempel när det gäller kontakt med vårdpersonal och tidsbokningar”. 

5.2 Kontaktspråk 
Du kan välja finska, svenska eller engelska som kontaktspråk. Valet av kontaktspråk påverkar på vilket 
språk du i fortsättningen får aviseringar i Omaolo. Välj kontaktspråk i avsnittet Allmänna på sidan Mina 
uppgifter. 

 

Bild 64 Välj kontaktspråk   

Så här väljer du kontaktspråk: 

1. Välj kontaktspråk i rullgardinsmenyn. 
2. Klicka på knappen Spara. 

Observera att byte av kontaktspråk inte påverkar språket på tidigare aviseringar. När du byter 
kontaktspråk får du nya aviseringar på det valda språket. 

Som språk för användargränssnittet i Omaolo kan du välja finska, svenska eller engelska. Läs mer i 
kapitlet Val av språk, sidan 23. 
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5.3 Samtycken 
Du ombeds ge de samtycken som behövs då du loggar in i Omaolo. 

Du kan se de samtycken du gett i avsnittet Samtycken på sidan Mina uppgifter. Utan samtycken kan du 
inte längre använda tjänsten och alla dina behandlingar avslutas slutgiltigt. (Läs mera i kapitlet Att sluta 
använda Omaolo-tjänsten, sidan 59. 

 

Bild 65 Samtycken  

Du kan läsa mer om samtyckena i kapitlet Omaolo-samtycke, sidan 15. 

5.3.1 Att sluta använda Omaolo-tjänsten 

När du slutar använda Omaolo avslutas alla dina behandlingar och användningen av tjänsten upphör. 
Efter detta har vårdpersonalen inte tillstånd till att använda dina kontaktuppgifter i Omaolo-tjänsten. 

Efter att du har slutat använda Omaolo kan du inte kontakta vårdpersonalen i din region via Omaolo. 
Kontakta vid behov hälso- och sjukvården på annat sätt. Vänligen notera att tidsbokningen förblir i kraft 
även om du slutar använda Omaolo-tjänsten. 

Så här slutar du använda Omaolo-tjänsten: 

1. Gå till sidan Mina uppgifter och välj avsnittet Samtycken. 
2. Klicka på knappen Avsluta tjänstens användning. 
3. Bekräfta avslutandet genom att klicka Ja, avsluta Alla ärenden och tjänstens användning. 
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Bild 66 Avsluta tjänstens användning  

Om du uträttar ärenden för en annan person och slutar använda tjänsten upphör denna persons 
behandlingar. Du avslutar inte dina egna ärenden. 

I samband med identifieringen ger du ditt samtycke till att dina uppgifter sparas i Omaolo-tjänsten. 
Observera att uppgifterna som tjänsten samlat in inte försvinner även om du avslutar användningen av 
tjänsten. Om du vill radera alla uppgifter ska du läsa närmare anvisningar i dataskyddsreferatet dit det 
finns en länk i Omaolos sidfot. 

Om du helt har slutat använda Omaolo frågas du om samtycken på nytt när du nästa gång loggar in i 
Omaolo. Du måste ge de samtycken som behövs för att kunna logga in i Omaolo. 

6. Symtombedömningar 
Med symtombedömningar avses bedömningar av hälsotillståndet utifrån symtomen. Dessa har 
producerats av Kustannus Oy Duodecim. Här beskriver invånaren sina symtom och baserat på 
beskrivningen får hen handlingsrekommendationer. Baserat på svaren kan invånaren rekommenderas 
egenvård, hänvisas till icke-brådskande tidsbokning, jourmottagningen eller till exempel att ringa 
nödnumret. 

Symtombedömningarna tillgodogör sig den nyaste och bästa medicinska informationen som finns 
tillgänglig, som samlas ihop från riktlinjer för vård och behandling, systematiska översikter och tillförlitliga 
ursprungsundersökningar. 
 
Symtombedömningarna bedömer behovet av vård och hur brådskande vården är, men ställer inte 
diagnoser eller ger vårdbeslut. Symtombedömningarna känner inte igen alla eventuella symtom, 
sjukdomar eller tillstånd. Även allvarliga sjukdomar kan ge upphov till ovanliga symtom som 
symtombedömningarna inte nödvändigtvis känner igen. Ta kontakt med vårdpersonal om 
symtombedömningens resultat inte motsvarar din egen uppfattning om situationen. 
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Obs! Om du mår mycket dåligt eller om det är fråga om en nödsituation, ring nödnumret 112. Om 
du upplever att du behöver brådskande bedömning eller vård, sök dig omgående till 
jourmottagningen. 

Symtombedömningarna i Omaolo: 

• Allmän symtomenkät 
• Diarré 
• Halsbränna 
• Halsont eller svalgsymtom 
• Hosta 
• Huvudvärk 
• Luftvägsinfektion 
• Ländryggssmärta eller -skada 
• Misstanke om könssjukdom 
• Ont i öronen eller lock för örat 
• Smärta, stelhet eller skada i skuldran 
• Symtombedömning för coronavirusinfektion 
• Symtom eller skada i knät 
• Symtom eller skada i tänder eller mun 
• Urinvägsinfektion 
• Varig sekretion, ökad tårvätskebildning eller rodnad i ögat 
• Ändtarmsöppningssymtom. 

Du kan söka lämplig symtombedömning med sökfunktionen. Sökningen fungerar med 
symtombedömningens namn eller med ett sakord, såsom ett symtom, som kopplats till 
symtombedömningen (se Bild 67). 

 

Bild 67 Sök symtombedömningen med ett symtom eller namnet på symtombedömningen 
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Så här använder du symtombedömningssökningen: 

1. Skriv namnet på symtomet eller symtombedömningen i sökfältet eller välj ett av de föreslagna 
ämnesorden.  

a. Du kan söka på ett symtom eller ämnesord åt gången 
b. Du får fram alla symtombedömningar genom att klicka på det tomma sökfältet eller genom att 

tömma sökningen 
2. Välj symtombedömning genom att klicka på den. Till näst får du fylla i symtombedömningen. 

a. Om du inte hittar en bedömning som passar in på ditt symtom, välj Allmän 
symtomenkät. Du kan läsa mer om Allmän symtomenkät i dess beskrivning. Observera att 
Allmän symtomenkät inte är avsedd för att reda ut kraftiga, plötsliga symtom. Kontakta vid 
behov hälso- och sjukvården på annat sätt. 

Alla symtombedömningar har även samlats på sidan Bedöm dina symtom. På sidan finns närmare 
beskrivningar av symtombedömningarna och deras sakord (se Bild 68 och Bild 69). 

 

Bild 68 Sidan Bedöm dina symtom  

 

Bild 69 Beskrivning av symtombedömningen 



Instruktioner 63 (103) 

 OTT_40 Omaolo-instruktioner 
   

  25.4.2023  Offentlig 

 

 

➢ Välj den symtombedömning som bäst motsvarar dina symtom. Börja fylla i formuläret genom att 
klicka på knappen Gör bedömningen. 

I början av symtombedömningen ska du bedöma om du behöver vård och vill fylla i symtomformuläret 
eller lämpar sig dina symtom för egenvård och du vill ha egenvårdsråd. Obs! Alla symtombedömningar 
har inte egenvårdsråd. 

 

Bild 70 Välj formuläret för symtombedömning eller be om egenvårdsråd 

Om du anser att du behöver vård, välj ifyllande av symtomformuläret och läs närmare anvisningar i 
kapitlet Gör symtombedömning, sidan 63. 

Om du vill ha egenvårdsråd, välj egenvårdsråd och läs närmare anvisningar i kapitlet Egenvård av 
symtomen, sidan 76. 

6.1 Gör symtombedömning 
Om du tror att du behöver vård ska du fylla i symtomformuläret. 

1. Läs svarsanvisningarna noga. 
2. Under punkten Min bedömning ska du välja alternativet ”Jag tror att jag behöver vård och jag vill 

fylla i symtomformuläret”. 
3. Svara på frågorna (se även kapitlet Svara på frågorna, sidan 64). 
4. Gå vidare till resultaten genom att klicka på Fortsätt. 

 

Bild 71 Välj ifyllande av symtomformuläret 
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6.1.1 Svara på frågorna 

Svara omsorgsfullt och sanningsenligt på frågorna. Alla frågeformulär besvaras enligt samma princip: 

• Du väljer rätt svarsalternativ genom att föra pekaren över det valda alternativet och klicka på det. 
• Du anger numeriska svar genom att klicka på svarsfältet och ange svaret med endast siffror. 
• Vid behov kan du ändra dina svar. 
• Det finns olika frågetyper och inte alla frågeformulär innehåller alla slags frågor. 

Frågor om din ålder eller symtomens varaktighet ska alltid besvaras med ett heltal, till exempel 40 eller 
5. 

 

Bild 72 Frågor om ålder eller symtomens varaktighet 

I frågeformulären finns frågor som ska besvaras med Ja eller Nej. Välj det alternativ bland 
svarsalternativen som bäst beskriver ditt hälsotillstånd. 

 

Bild 73 Ja/Nej-fråga 

Framför flervalsfrågorna visas en cirkel eller en fyrkant. 

När det finns en cirkel före texten ska du välja det alternativ bland svarsalternativen som bäst beskriver 
ditt tillstånd. När du har valt ett alternativ blir cirkeln framför texten blå. 
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Bild 74 Välj det alternativ som passar bäst 

När det finns en fyrkant före texten ska du välja ett eller flera alternativ som beskriver ditt hälsotillstånd. 

 

Bild 75 Välj ett eller fler alternativ 

I frågeformulären finns öppna frågor där du kan lämna tilläggsinformation med egna ord. Det 
maximala antalet tecken och antalet tecken som du har använt visas nere i textfältet. 

 

Bild 76 Ge vid behov ytterligare information 
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När datumfältet visar en kalenderikon klickar du på fältet för att öppna kalendern. Du kan välja datum 
från kalendern eller skriva in ett datum i fältet. Om datumet är felaktigt, blir frågan röd och du ombeds 
kontrollera datumet. 

 

Bild 77 Välj datum från kalendern 

När du har svarat på alla obligatoriska frågor, klicka på Fortsätt.  

Om du inte har svarat på alla obligatoriska frågor visar Omaolo i början av frågeformuläret en lista med 
de frågor som du ännu ska svara på. Gå direkt till en fråga genom att klicka på länken som finns i listan. 
Obesvarade frågor har betonats med röd färg i formuläret. 

 

Bild 78 Gå till en obligatorisk fråga i formuläret via länken 

 

Bild 79 En obligatorisk fråga, som du ännu inte har svarat på 
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6.1.2 Välj område och verksamhetsställe 

När du har fyllt i symtombedömningen eller ett annat frågeformulär, välj ditt eget område för att få de 
eventuella lokala anvisningarna utöver handlingsrekommendationen. Om Omaolo, en viss 
symtombedömning eller ett annat frågeformulär inte används i det område du valt, får du nationella 
anvisningar. 

Om det finns flera verksamhetsställen i området, ska du utöver område också välja verksamhetsställe. 
Se noggrannare anvisningar under ”Så väljer du område och verksamhetsställe”. 

Området är redan valt, om: 

• du har valt område på Omaolos huvudsida 
• området har sparats i dina användaruppgifter 
• du har flyttats till Omaolo via en länk som ditt område delat. 

Förutom området är också verksamhetsstället redan valt, om området endast har ett verksamhetsställe. 
Om området har flera valbara verksamhetsställen, välj det verksamhetsställe som är lämpligast för dig. 
Läs noggrannare anvisningar under ”Så här väljer du verksamhetsställe om området redan färdigt har 
valts”. 

Även om du redan har valt område eller verksamhetsställe, kan du fortfarande ändra dem i 
områdesmenyn. 

 

Bild 80 Välj område och verksamhetsställe 

Så här väljer du område och verksamhetsställe: 

1. Öppna menyn Välj område och verksamhetsställe (se Bild 80). 
2. Välj ett område från listan. Du kan söka ett område genom att skriva ett sökord i sökfältet. 

Sökningen riktas till början av ordet. Du kan tömma sökfältet från krysset. 



Instruktioner 68 (103) 

 OTT_40 Omaolo-instruktioner 
   

  25.4.2023  Offentlig 

 

 

3. Till näst ska du välja verksamhetsställe ifall området har flera valbara verksamhetsställen. Se 
punkt 4. 

a. Om området endast har ett verksamhetsställe väljs det automatiskt och menyn 
stängs. Verksamhetsstället visas i områdesmenyn. 

b. Om tjänsten du valt inte används i området, väljs inget verksamhetsställe och menyn 
stängs. Området visas i områdesmenyn. 

4. Välj ett verksamhetsställe från listan. Du kan söka ett verksamhetsställe genom att skriva ett 
sökord i sökfältet. Sökningen riktas till hela ordet.  

a. Om du vill ändra område, klicka på områdets länk. Du hänvisas tillbaka till valet av 
område. 

5. Efter valet visas verksamhetsstället i områdesmenyn, eller om inget verksamhetsställe har 
valts, visas området där. 

 

Bild 81 Välj verksamhetsställe 

Så här väljer du verksamhetsställe om området redan färdigt har valts: 

1. Öppna menyn Välj verksamhetsställe (se Bild 81). 
2. Välj ett verksamhetsställe från listan. Du kan söka ett verksamhetsställe genom att skriva ett 

sökord i sökfältet. Sökningen riktas till hela ordet. 
a. Om du vill ändra område, klicka på områdets länk. Du hänvisas tillbaka till valet av 

område. 
3. När du har valt verksamhetsställe visas det i områdesmenyn. 

6.2 Resultat och anvisningar 
Du får resultat när du valt område och verksamhetsställe. Som bedömningens resultat får du en 
handlingsrekommendation som grundar sig på medicinsk information, såsom God medicinsk praxis-
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rekommendationer. Handlingsrekommendationer kan hänvisa dig till egenvård, icke-brådskande 
tidsbokning, jouren eller till exempel att ringa nödnumret 112. 

Om du vill se dina svar, klicka på Visa alla svaren. Under resultaten finns vårdpersonalens anvisningar i 
ditt område, om de har tillagt lokala anvisningar. 

 

Bild 82 Resultat och lokala anvisningar 

Om du som resultat uppmanas att ringa nödnumret kan du med en mobiltelefon ringa direkt genom att 
trycka på Ring 112. 

 

Bild 83 Ring nödnumret 112 
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 När du läst anvisningarna kan du fortsätta:  

a. till tidsbokningen eller 
b. att skicka resultaten till vårdpersonalen eller  
c. att spara resultaten för dig själv i Omaolo. 

Observera att de fortsatta åtgärderna som Omaolo erbjuder beror på dina resultat och området du valt 
och servicehandledningarna vid verksamhetsstället Funktionerna förutsätter att du identifierar dig i 
Omaolo. Om du inte ännu har identifierat dig ska du klicka på Identifiera dig och fortsätt. (Läs närmare 
anvisningar om identifieringen i kapitlet Identifiera dig och ge samtycken, sidan 26.) 

Om området och verksamhetsstället du valt inte erbjuder dig möjlighet att skicka dina resultat till 
vårdpersonalen eller spara dem för dig själv i Omaolo, kan du efter att du läst anvisningarna övergå till 
Omaolos huvudsida via länken Gå till huvudsidan. 

6.3 Boka tid 
Verksamhetsstället du valt kan erbjuda dig tidsbokning till vårdpersonalen utifrån resultaten på 
symtombedömningen som du besvarat eller ett annat formulär som du fyllt i. När du bokat en tid skickas 
dina resultat till vårdpersonalen och sparas i Omaolo. Du hittar ärendet och den kommande 
tidsbokningen på din egen huvudsida. 

 

Bild 84 Fortsätt till tidsbokningen  

Klicka på Identifiera dig och fortsätt, eller om du redan har identifierat dig, klicka på Fortsätt till 
tidsbokningen. 

I tidsbokningsvyn finns tidsbokningsanvisningar för verksamhetsstället du valt och en lista på lediga 
tider. Tiderna är finsk tid. Tidsbokningsbehörigheten gäller under en begränsad tid. 
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Bild 85 Tidsbokningsvyns funktioner  

I tidsbokningsvyn finns följande funktioner: 

A. Boka tid genom att klicka på Boka en tid. 
B. Om tiderna som erbjudits inte är lämpliga för dig kan du söka fler tider genom att klicka på Visa fler 

tider. 
C. Om verksamhetsstället som du valt inte har lediga tider eller om du vill se lediga tider vid ett annat 

verksamhetsställe, klicka på Byt verksamhetsställe. Läs mer i kapitlet Byt verksamhetsställe för 
tidsbokningen, sidan 72. 

D. Om du inte hittar en lämplig tid eller inte alls vill boka tid, klicka på Skicka resultaten till 
vårdpersonalen. Obs! Länken syns endast om verksamhetsstället du valt tillåter försändelsen. Efter 
att resultaten skickats kan du inte längre boka tid. Vänta på att vårdpersonalen kontaktar dig via 
Omaolo eller följ anvisningarna du fått. 
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Så här bokar du en tid: 

1. Klicka på Boka en tid.  
2. Kontrollera dina kontaktuppgifter och aviseringsinställningarna. Ge också det obligatoriska 

samtycket. 
3. Klicka på Bekräfta och skicka tidsbokning. På skärmen visas en bekräftelse på en lyckad 

tidsbokning.  
a. Om någon annan person har hunnit boka den aktuella tiden får du en avisering om att 

tiden inte längre går att boka. Välj då en ny tid. 
4. Klicka till sist på Fortsätt till sammanfattningen. På skärmen visas en sammanfattning av 

ärendet som innehåller bokningsuppgifterna och resultaten du fått. 
a. Om verksamhetsstället har lagt till anvisningar så visas dessa under resultaten. 

Obs! Om du behöver avboka eller flytta din tidsbokning, se instruktionerna i kapitlet Avbokning av tid, 
sidan 47, och Flyttning av tid, sidan 45. 

6.3.1 Byt verksamhetsställe för tidsbokningen 

Om verksamhetsstället som du valt inte har lediga tider eller om du vill se lediga tider vid ett annat 
verksamhetsställe, kan du byta verksamhetsställe.  

Så här byter du verksamhetsställe: 

1. Klicka på Byt verksamhetsställe (se Bild 85, punkt C). 
2. Välj verksamhetsställe i menyn. Du kan välja bland verksamhetsställen som har elektronisk 

tidsbokning. 
a. Om verksamhetsstället har lagt till anvisningar så visas dessa under menyn. 
b. Om du även vill byta område eller kommun, klicka på Gå tillbaka för att ändra område 

eller kommun. Du hänvisas tillbaka till val av område och verksamhetsställe. 
3. Klicka på Ändra. 
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Bild 86 Byt verksamhetsställe   

6.4 Skicka resultaten till vårdpersonalen 
Verksamhetsstället du valt kan hänvisa dig att skicka dina resultat till vårdpersonalen för handläggning. 
Efter detta kontaktar vårdpersonalen dig antingen via Omaolo eller per telefon. Ditt ärende sparas på din 
egen huvudsida. 

 

Bild 87 Gå vidare till att skicka  

Klicka på Identifiera dig och fortsätt, eller om du redan har identifierat dig, klicka på Fortsätt till 
tidsbokningen. Om verksamhetsstället har lagt till anvisningar om sändningen så visas dessa efter 
identifieringen. 

Så här skickar du dina resultat till vårdpersonalen: 

1. Klicka på Gå vidare till att skicka (se Bild 88). 
2. Kontrollera dina kontaktuppgifter och aviseringsinställningarna. Ge också det obligatoriska 

samtycket. 
3. Klicka på knappen Skicka. På skärmen visas en bekräftelse på en lyckad försändelse. 
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4. Klicka till sist på Fortsätt till sammanfattningen. På skärmen visas en sammanfattning av 
ärendet, i vilken resultaten ingår. Om verksamhetsstället har lagt till anvisningar så visas 
dessa under resultaten. 

 

Bild 88 Gå vidare till att skicka resultat till vårdpersonalen 

Om du är osäker på om du skickade dina svar och resultat till vårdpersonalen, se de ärenden som 
behandlas på din egen huvudsida. Läs närmare anvisningar i kapitlet Mina ärenden, sidan 38. 

Om du inte vill skicka dina resultat till vårdpersonalen kan Omaolo föreslå att du sparar dina resultat 
endast för dig själv i Omaolo. Klicka då på Spara resultaten för dig själv (se Bild 89). Läs mer i kapitlet 
Spara resultaten för dig själv, sidan 75. 

 

Bild 89 Spara resultaten för dig själv  
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6.5 Spara resultaten för dig själv 
I vissa situationer kan du spara dina resultat och anvisningar i Omaolo endast för dig själv. Då kan 
vårdpersonalen inte läsa dina resultat. Möjligheten att spara resultaten endast för dig själv beror på dina 
resultat och servicehandledningen i verksamhetsstället som du valt. 

Obs! Du kan inte spara den allmänna symtomenkäten eller symtombedömningen för 
coronavirusinfektion för dig själv, utan bara skicka den till vårdpersonalen. 

 

Bild 90 Fortsätt till sparandet  

Klicka på Identifiera dig och fortsätt, eller om du redan har identifierat dig på Fortsätt till att spara 
resultat. Om verksamhetsstället har lagt till anvisningar om sparandet så visas dessa efter 
identifieringen. 

Så här sparar du dina resultat för dig själv i Omaolo: 

1. Klicka på Fortsätt till att spara. På skärmen visas en bekräftelse på att sparandet lyckades. 
2. Klicka till sist på Fortsätt till sammanfattningen. På skärmen visas en sammanfattning av 

ärendet, i vilken resultaten ingår. Om verksamhetsstället har lagt till anvisningar så visas dessa 
under resultaten. 

 

Bild 91 Fortsätt till att spara 
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Du hittar ditt ärende på din egen huvudsida. 

6.6 Egenvård av symtomen 
Välj egenvårdsråd om du bedömer att dina symtom lämpar sig för egenvård. 

 

Bild 92 Val av egenvårdsråd 

Så här väljer du egenvårdsråd: 

1. Läs svarsanvisningarna noga. 
2. Under punkten Min bedömning ska du välja alternativet ”Mina symtom går att behandla själv 

och jag vill endast få egenvårdsråd”. Obs! Detta alternativ används inte i den allmänna 
symtomenkäten. 

3. Tjänsten Omaolo ger dig en sammanfattning på egenvårdsanvisningarna. Den omfattar 
anvisningar och länkar till Terveyskirjastos artiklar och anvisningar. 

4. Klicka på Fortsätt så kan du välja område och verksamhetsställe för eventuella lokala 
anvisningar Du kan också fortsätta att spara anvisningarna för dig själv i Omaolo. 

 

Bild 93 Egenvårdsråd 
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Välj område och verksamhetsställe om du vill se anvisningar som vårdpersonalen i ditt område 
eventuellt tillagt. Observera att området och verksamhetsstället kan vara färdigt valda. Läs närmare 
anvisningar i kapitlet Välj område och verksamhetsställe, sidan 67. 

Om egenvårdsanvisningen är tillräcklig i din situation kan du identifiera dig och spara resultaten för dig 
själv i Omaolo. Läs närmare anvisningar i kapitlet Spara resultaten för dig själv, sidan 75. 

Om du ändå vill kontakta vårdpersonal ska du fylla i den symtombedömning som passar för ditt symtom. 
I början av frågeformuläret ska du ange att du tror att du behöver vård och vill fylla i symtomformuläret. 
Som bedömningens resultat får du en handlingsrekommendation som grundar sig på medicinsk 
information. Handlingsrekommendationer kan hänvisa dig till egenvård, icke-brådskande tidsbokning, 
jouren eller till exempel att ringa nödnumret 112. Läs närmare i kapitlet Gör symtombedömning, sidan 
63. 

7. Hälsokontroll 
I Omaolo kan du göra en elektronisk hälsokontroll som utvärderar dina levnadsvanor och ditt psykiska 
välbefinnande. Vid behov får du kontakt med vårdpersonalen i din region och rekommendationer på 
tjänster som kan vara till nytta för dig. Efter att du har besvarat hälsokontrollens frågor kan du också få 
förslag på välbefinnandecoachningar.  

Du kan genomgå hälsokontrollen utan identifiering, men om du vill boka tid, skicka dina resultat till 
vårdpersonalen eller spara resultaten för dig själv måste du identifiera dig i Omaolo. 

Du hittar den elektroniska hälsokontrollen via huvudmenyns länk Gör en hälsokontroll eller på 
Omaolos huvudsida. 

 

Bild 94 Gör en hälsokontroll  

Obs! Det är bra att reservera 10–15 minuter för att fylla i formuläret. Du ska fylla i formuläret på en gång, 
du kan alltså inte avbryta och fortsätta senare. 
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Så här fyller du i hälsokontrollen: 

1. Klicka på Gör en hälsokontroll. 
2. Besvara frågorna (se även kapitlet Svara på frågorna, sidan 64). 
3. Gå till resultaten genom att klicka på Fortsätt. 
4. Välj område och verksamhetsställe. Observera att området och verksamhetsstället kan vara 

färdigt valda. Läs närmare anvisningar i kapitlet Välj område och verksamhetsställe, sidan 67. 
5. Du får en sammanfattning på resultaten. Om verksamhetsstället har lagt till anvisningar så visas 

dessa under resultaten. 
a. Läs en noggrannare rapport genom att klicka på Visa hela rapporten. 
b. Om du vill se dina svar, klicka på Visa alla svaren. 

 

Bild 95 Hälsokontrollens resultat  

När du identifierar dig kan du beroende på din situation och verksamhetsstället du valt fortsätta till 
tidsbokningen, skicka resultaten till vårdpersonalen eller spara dem för dig själv i Omaolo. Klicka på 
Identifiera dig och fortsätt. Läs närmare anvisningar i kapitlen Resultat och anvisningar, sidan 68, 
Skicka resultaten till vårdpersonalen, sidan 73, och Spara resultaten för dig själv, sidan 75. 
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Om du skickar resultaten från hälsokontrollen till vårdpersonalen eller sparar dem för dig själv sparas 
ärendet på din egen huvudsida. 

 

Bild 96 Sparad hälsokontroll  

När du har gjort den elektroniska hälsokontrollen kan du också inleda Omaolos 
välbefinnandecoachningar. Du ser de valbara coachningarna i avsnittet Coachningar. 

 

Bild 97 Valbara coachningar  

Om du har skickat resultaten från hälsokontrollen till vårdpersonalen kan denna lägga till en 
välbefinnandecoachning i ärendet. Du får en avisering om att en coachning har lagts till. Du hittar 
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coachningen som vårdpersonalen har lagt till ett ärende i avsnittet Coachningar under rubriken Valbara 
coachningar. Du kan läsa mer i kapitlet Välbefinnandecoachningar, sidan 80. 

Vårdpersonalen i ditt eget område har kunnat tillägga länkar till andra tjänster i hälsokontrollen. Du hittar 
dem i ärendets avsnitt Se även dessa. 

8. Välbefinnandecoachningar 
Du kan inleda och genomföra en välbefinnandecoachning självständigt eller efter att vårdpersonalen har 
lagt till den i ärendet som sparats i Omaolo. Obs! För att starta coachningar måste du identifiera dig i 
Omaolo. 

Välbefinnandecoachningar i Omaolo: 

• Coachning för hälsofrämjande kost 
• Coachningsprogrammet för barnfamiljer 
• Coachningsprogrammet för att sluta röka 
• Coachningsprogrammet Konflikthantering i parförhållandet 
• Coachningsprogrammet Minska irritation i vardagen 
• Coachningsprogrammet Positiv växelverkan i parförhållandet 
• Minskning av alkoholkonsumtionen 
• Motionsprogrammet för bättre hälsa 
• Sömncoachning 
• Viktkontroll 

8.1 Att inleda en coachning självständigt 
Du hittar välbefinnandecoachningarna med hjälp av huvudmenyns länk Starta coachning eller på 
Omaolos huvudsida. 
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Bild 98 Starta coachning  

Under coachningsprogrammets namn finns en beskrivning av dess syfte. Du får närmare information om 
programmets innehåll och uppgifter genom att klicka på Läs mer. 

Så här inleder du en coachning självständigt: 

1. Välj coachning och klicka på Läs mer. 
2. Om du inte ännu har identifierat dig i Omaolo ska du klicka på Identifiera dig och starta 

coachningen. 
3. Om du redan har identifierat dig klickar du på Starta coachning. 
4. Börja den första veckouppgiften. Läs mer om hur du utför coachningens uppgifter i kapitlet Att 

utföra coachningens uppgifter, sidan 83. 

 

Bild 99 Coachningens målsättning och sammanfattning  

När du inleder coachningen sparas den som ett ärende på din egen huvudsida. Där kan du se 
coachningen och dess råd. Vårdpersonalen ser inte de coachningar som du inlett på eget initiativ. 
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Du kan också inleda en välbefinnandecoachning självständigt med ärendets sida som sparats i Omaolo, 
t.ex. efter att du gjort en elektronisk hälsokontroll. När du klickar på knappen Gå till andra 
välbefinnandecoachningar i ärendets Coachningar-avsnitt, öppnas de coachningar som kan väljas på 
skärmen. 

 

Bild 100 Gå till andra välbefinnandecoachningar  

8.2 Att inleda en coachning som lagts till av vårdpersonalen 
Vårdpersonalen kan lägga till en välbefinnandecoachning åt dig i ett ärende som behandlas av 
vårdpersonalen. Du får en avisering till Omaolo om att vårdpersonalen har lagt till en coachning. 

Du ser coachningen som vårdpersonalen har lagt till ett ärende i avsnittet Coachningar under rubriken 
Valbara coachningar. Under namnet på coachningen anges den tidpunkt då vårdpersonalen önskar att 
du genomför coachningen. Vårdpersonalen ser i det sparade ärendets sida om du har inlett coachningen 
och gjort uppgifterna i anslutning till den. 
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Bild 101 En coachning som har lagts till av vårdpersonalen  

Så här inleder du en coachning som vårdpersonalen har lagt till: 

1. Välj avsnittet Coachningar i ärendet. 
2. Klicka på knappen Läs mer och starta coachningen. 
3. Läs coachningens beskrivning och klicka på knappen Starta coachning. 
4. Börja den första veckouppgiften. Läs mer om hur du utför coachningens uppgifter i kapitlet Att 

utföra coachningens uppgifter, sidan 83. 

8.3 Att utföra coachningens uppgifter 
Välbefinnandecoachningar innehåller veckouppgifter. I veckouppgiften anges den tidpunkt då 
uppgiften borde utföras. Uppgifterna varierar i de olika coachningarna.  

På coachningsprogrammets sida ser du antalet uppgifter. Den första siffran visar hur många uppgifter 
du har utfört. Den andra siffran visar det totala antalet uppgifter som ingår i programmet. 

 

Bild 102 Programmets målsättning, sammanfattning och antal uppgifter 
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På coachningsprogrammets sida listas programmets uppgifter upp nedanför varandra. Du kan läsa 
närmare om kommande uppgifter genom att klicka på uppgiftens namn, men du kan endast markera 
uppgifterna som slutförda i den givna ordningen. 

Så här utför du veckouppgifterna: 

1. Identifiera dig i Omaolo och välj ärende på din egen huvudsida. 
o I coachningen som vårdpersonalen lagt till, välj ännu ärendets avsnitt Coachningar och 

klicka på knappen Gå till coachningen. 
2. Läs beskrivningen för nästa veckouppgift och utför de uppgifter som eventuellt ges. 
3. Klicka på Markera som slutförd under uppgiftsbeskrivningen. Veckouppgiftens status ändras 

och nästa uppgift öppnas. 

Efter att du har markerat alla uppgifter som slutförda får du ett meddelande om att 
coachningsprogrammet har avslutats och programmet markeras som genomfört. Du kan senare gå 
tillbaka för att se uppgifterna i en avslutad coachning på din egen huvudsida. 

9. Servicebedömningar 
Med en servicebedömning avses ett frågeformulär för att bedöma invånarens rätt till personlig assistans, 
stöd för närståendevård eller färdtjänster i enlighet med handikappservicelagen och socialvårdslagen. 
Som resultat anges huruvida invånaren sannolikt har rätt till stödet eller inte. Du kan göra 
servicebedömningen utan identifiering, men om du vill skicka dina resultat till vårdpersonalen eller spara 
resultaten för dig själv i Omaolo måste du identifiera dig. 

Servicebedömningarna som finns i Omaolo: 

• Bedömning av personlig assistans 
• Bedömning av rörelseförmågan utanför hemmet 
• Bedömning av vård av närstående 

Du hittar servicebedömningarna med hjälp av länken Bedöm ditt stödbehov i huvudmenyn eller på 
Omaolos huvudsida. 
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Bild 103 Bedöm ditt stödbehov  

Du fyller i servicebedömningen så här: 

1. Välj den servicebedömning som bäst motsvarar ditt servicebehov. I varje servicebedömning hittar 
du dess namn och en beskrivning av den. 

2. Klicka på Gör bedömningen. 
3. Svara på frågorna. Se även kapitlet Svara på frågorna, sidan 64. 
4. Gå till resultaten genom att klicka på Fortsätt. 
5. Välj område och verksamhetsställe. Observera att området och verksamhetsstället kan vara 

färdigt valda. Läs närmare anvisningar i kapitlet Välj område och verksamhetsställe, sidan 67. 

 

Bild 104 Gör en servicebedömning 

Som resultat från servicebedömningen anges huruvida du sannolikt har rätt till stödet eller inte. 
Innehållen är baserade på lagstiftning och de har utarbetats och godkänts gemensamt av 
kommunaktörer.  

Om du vill se dina svar, klicka på länken Visa alla svaren. 
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Bild 105 Servicebedömningens resultat  

Om verksamhetsstället har lagt till anvisningar så visas dessa under resultaten. Verksamhetsstället kan 
också föreslå andra tjänster för dig. Se länkarna till tjänsterna under punkten Se även dessa. 

Beroende på din situation och verksamhetsstället du valt kan du fortsätta till att skicka resultaten till 
vårdpersonalen eller spara resultaten för dig själv i Omaolo. Funktionerna förutsätter att du identifierar 
dig i Omaolo. Om du inte ännu har identifierat dig ska du klicka på Identifiera dig och fortsätt.  

Läs närmare anvisningar i kapitlen Resultat och anvisningar, sidan 68, Skicka resultaten till 
vårdpersonalen, sidan 73, och Spara resultaten för dig själv, sidan 75. 

Om du skickar resultaten från servicebedömningen till vårdpersonalen eller sparar dem för dig själv 
sparas resultaten på din egen huvudsida. 

10. Förhandsuppgifter för en regelbunden 
kontroll 

Vårdpersonalen kan skicka dig en kallelse om att fylla i formuläret för förhandsuppgifter för en 
återkommande hälsokontroll. Du kommer till frågeformuläret via länken som skickats till dig. Följ de 
handlingsanvisningar som du har fått av vårdpersonalen.  

En del av frågeformulär kräver identifiering i Omaolo-tjänsten innan du fyller i dem. I detta fall ber 
tjänsten dig att logga in. När du har besvarat frågeformuläret skickas dina svar till vårdpersonalen. 
Dessa frågeformulär sparas också i på din egen huvudsida och du kan gå tillbaka till dem senare om du 
vill. 

Om frågeformuläret inte kräver identifiering skickas dina svar till vårdpersonalen men frågeformuläret 
sparas inte för dig själv i Omaolo. 
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Vårdpersonalen har angett en svarsperiod för frågeformuläret. Svarstiden visas på frågeformulärets 
startsida. Om svarstiden har gått ut kan du inte längre fylla i formuläret. Kontakta i detta fall den 
organisation eller person som skickade dig länken till frågeformuläret. 

Obs! Hela formuläret ska fyllas i vid ett tillfälle; det kan inte sparas. 

10.1 Fyll i ett frågeformulär som kräver identifiering 
Om du har fått en kallelse om att fylla i ett frågeformulär som kräver att du identifierar dig i Omaolo 
måste du göra detta innan du kan fylla i formuläret. Obs! Förhandsuppgifterna för regelbundna kontroller 
ska inte fyllas i genom ärendesättet Uträtta ärenden för en annan, utan efter att du har identifierat dig 
ska du välja Mina ärenden. 

 

Bild 106 Identifiera dig innan du fyller i frågeformuläret  

Om du ännu inte är inloggad i Omaolo, gå vidare till frågeformuläret på följande sätt: 

1. Klicka på Identifiera dig. 
2. Identifiera dig via Suomi.fi-identifikationen. Följ tjänsteleverantörens anvisningar om 

identifieringen. 
3. När du använder Omaolo-tjänsten för första gången ber tjänsten dig även om samtycken. Ge 

samtyckena och klicka på Spara. Nu kan du börja fylla i formuläret. 
4. Välj Mina ärenden som ärendesätt och klicka på Fortsätt till mina ärenden. 
5. Läs anvisningarna och klicka på Starta. 

Om du redan har identifierat dig ska du läsa anvisningarna och klicka på Starta. Obs! Du kan inte börja 
fylla i formuläret om du har valt ärendesättet Uträtta ärenden för en annan. Du måste först ändra till Mina 
ärenden (se kapitlet Avsluta ärenden för en annan, sidan 37). 
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Bild 107 Läs anvisningarna och starta 

Du fyller i formuläret så här:  

1. Läs anvisningarna för frågeformuläret och svara på frågorna (se även kapitlet Svara på frågorna, 
sidan 64). 

2. Avsluta med att klicka på Skicka. På skärmen visas en bekräftelse på att dina svar har sänts. 
3. Gå till ärendesidan genom att klicka på knappen Klar. På skärmen visas en sammanfattning av 

ärendet och eventuella lokala anvisningar. Du kan visa alla dina svar genom att klicka på Visa alla 
svaren. 

 

Bild 108 Sammanfattning av resultaten från frågeformuläret 

När du har besvarat ett frågeformulär som kräver identifiering sparas det på din egen huvudsida. Om du 
vill kan du återvända för att titta på frågeformulärets uppgifter. Läs närmare anvisningar i kapitlet Gå 
tillbaka till ett ifyllt frågeformulär, sidan 90. 

Om du har fått samma länk till ett frågeformulär för flera barn och vill fylla i ett nytt frågeformulär med 
uppgifterna om ett annat barn ska du efter identifieringen välja Fyll i ett nytt formulär. 
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Bild 109 Fyll i ett nytt frågeformulär 

10.2 Fyll i ett frågeformulär som inte kräver identifiering 
Om frågeformuläret inte kräver identifiering öppnas via länken en startsida. Här ska du fylla i ditt namn, 
din personbeteckning och de obligatoriska fälten (märkta med en asterisk *). 

 

Bild 110 Fyll i uppgifterna och starta frågeformuläret   

Du fyller i formuläret så här: 

1. Fyll i de obligatoriska fälten (märkta med en asterisk *) på frågeformulärets startsida. 
2. Gå till frågeformuläret genom att klicka på Starta frågeformuläret. 
3. Läs anvisningarna för frågeformuläret och svara på frågorna (se även kapitlet Svara på frågorna, 

sidan 64). 
4. Avsluta med att klicka på Skicka. 
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När du skickat formuläret får du ett meddelande om att uppgifterna från frågeformuläret har skickats till 
vårdpersonal. Stäng webbläsaren när du är klar. 

 

Bild 111 Uppgifterna från frågeformuläret har skickats till vårdpersonal 

10.3 Gå tillbaka till ett ifyllt frågeformulär 
Du kan gå tillbaka för att läsa resultaten i ett tidigare ifyllt frågeformulär för regelbunden kontroll om du 
har identifierat dig då du svarade på formuläret. Du kommer direkt till frågeformuläret genom att använda 
länken du fått och identifiera dig i Omaolo. 

 

Bild 112 Identifiera dig och återvänd till frågeformuläret  

Efter identifieringen visas uppgifterna för frågeformuläret du fyllt i. Då du klickar på frågeformulärets 
namn styrs du till sidan för det sparade ärendet. 
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Bild 113 Ett frågeformulär som besvarats 

Du kommer till det tidigare ifyllda frågeformuläret även utan länk. Logga in i Omaolo och sök ärende på 
din egen huvudsida. 

11. Välbefinnandekontroll 
Vårdpersonalen kan i Omaolo lägga till en elektronisk välbefinnandekontroll som du ska fylla i. 
Välbefinnandekontrollen är en helhet som består av tre skilda enkäter: 

• Hälsokontroll 
• Enkät om livskvaliteten 
• Enkät om munhälsan 

Svara på alla tre enkäter om du bara orkar och om du inte har kommit överens om något annat med 
vårdpersonalen. 

För att fylla i välbefinnandekontrollen krävs att du har identifierat dig i Omaolo. Du hittar 
välbefinnandekontrollen på din egen huvudsida. Du får en avisering till Omaolo när vårdpersonalen 
bjuder in dig att fylla i ett frågeformulär för en välbefinnandekontroll. 
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Bild 114 Välbefinnandekontroll med tillhörande enkäter som lagts till av vårdpersonalen  

Så här svarar du på välbefinnandekontrollens enkät: 

1. Identifiera dig i Omaolo och gå till ärende på din egen huvudsida. Du kan också gå direkt till 
välbefinnandekontrollen från aviseringen om detta. 

2. Enkäterna som ska fyllas i finns under rubriken Sammanfattning i ärendets 
sammanfattningsvy och i ärendets avsnitt Uppgifter. Du kan svara på 
välbefinnandekontrollens enkäter i valfri ordning. 

3. Börja besvara enkäten genom att klicka på Fyll i formuläret. 
4. Läs svarsanvisningarna och svara på frågorna. (Läs mer om att besvara frågorna i kapitlet 

Svara på frågorna, sidan 64. 
5. När du har svarat på alla frågor, klicka på Skicka. Dina svar sparas i ärendet och 

vårdpersonalen kan titta på dem. 

Efter att du har besvarat enkäten kan du bekanta dig med resultaten. Resultaten finns i ärendets 
sammanfattningsvy och i ärendets avsnitt Uppgifter. 

• Om du vill läsa rapporten från Hälsokontrollen, klicka på Bekanta dig med din hälsorapport. 
• Om du vill läsa sammanfattningen av Enkäten om livskvaliteten och Enkäten om munhälsan, klicka 

på länken Se närmare sammanfattning i sammanfattningsvyn eller länken Se sammanfattning i 
avsnittet Uppgifter. 

• Om du vill se svaren du angett i frågeformuläret, klicka på länken Visa alla svaren. 
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Bild 115 Besvarad Enkät om livskvaliteten 

Om verksamhetsstället har lagt till lokala anvisningar så visas dessa under resultaten i ärendets 
sammanfattningsvy. Observera att varje enkät har egna anvisningar. Du kan också bli rekommenderad 
att boka tid till vårdpersonalen. Läs mer i kapitlet Tidsbokning för behandling av resultat, sidan 94. 

När du har svarat på enkäten visas en bollikon i färg framför namnet. I Hälsokontrollen och Enkäten 
om livskvaliteten beror ikonens färg på resultaten av enkäten (trafikljusfärger). Framför den besvarade 
Enkäten om munhälsan visas en grå bollikon. Om du ännu inte har svarat på enkäten finns det en vit 
bollikon framför den. 

Obesvarade enkäter finns under rubriken Fortsätt med Välbefinnandekontrollen. Fyll i nästa enkät 
genom att klicka på knappen Fyll i formuläret. 

 

Bild 116 Fortsätt med Välbefinnandekontrollen: Obesvarade enkäter 

Om du vill slutföra välbefinnandekontrollen senare kan du gå till ärendet genom att klicka på Gå till dina 
sparade resultat. Alla enkäter finns i ärendets sammanfattningsvy och i ärendets avsnitt Uppgifter (se 
Bild 117). Då du har svarat på enkäten står det invid enkäten i avsnittet Uppgifter att du har gjort 
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uppgiften genom att svara på enkäten. Om du ännu inte har svarat på enkäten kan du inleda svarandet 
genom att klicka Fyll i formuläret. 

 

Bild 117 Enkäter i ärendets avsnitt Uppgifter  

Efter att du har besvarat alla välbefinnandekontrollens enkäter kan du se resultaten på ärendet genom 
att klicka på Slutför välbefinnandekontrollen. Vårdpersonalen ser dina svar och kan lägga till en 
uppgift, ett meddelande, ett mål eller en välbefinnandecoachning i ärendet. Du får en avisering till 
Omaolo om ändringar som vårdpersonalen har gjort. 

Du kan också inleda välbefinnandecoachningen självständigt i ärendets avsnitt Coachningar. Läs mer 
om coachningarna i kapitlet Välbefinnandecoachningar, sidan 80. 

Vårdpersonalen i ditt eget område har kunnat tillägga länkar till andra tjänster i välbefinnandekontrollen. 
Du hittar dem i ärendets avsnitt Se även dessa. 

11.1 Tidsbokning för behandling av resultaten 
När du har svarat på välbefinnandekontrollens enkät kan du erbjudas möjlighet att boka tid till 
vårdpersonalen för behandling av resultaten. Du kan boka tid genast eller först efter att du besvarat alla 
enkäter. I tidbokningsbehörigheten berättas inom vilken tid du ska boka tid. 

Du kan boka en tid i ärendets avsnitt Tidsbokningar så länge din tidsbokningsbehörighet är i kraft (se 
Bild 118). Tidsbokningsbehörigheten visas i ärendets sammanfattning och avsnittet Tidsbokningar när 
du har identifierat dig i Omaolo. 
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Bild 118 Tidsbokningsbehörighet i ärendets sida  

Så här bokar du en tid: 

1. Boka en för dig lämplig tid av de lediga tiderna.  
a. Om det inte visas lediga tider eller du vill söka fler tider, klicka på Visa tider. 

2. Klicka på Boka en tid. 
3. Kontrollera tidsbokningens uppgifter och bekräfta bokningen genom att klicka på Bekräfta. 

På skärmen visas en bekräftelse på en lyckad tidsbokning. 
a. Om någon annan person har hunnit boka den aktuella tiden får du en avisering om att 

tiden inte längre går att boka. Välj då en ny tid. 

Kommande tidsbokningar visas på din egen huvudsida när du har identifierat dig i Omaolo. 
Tidsbokningens uppgifter har även sparats i sammanfattningen av ärendet och avsnittet Tidsbokningar. 

12. Uppföljning av kronisk sjukdom 
Vårdpersonalen kan komma överens med dig om digital uppföljning av en kronisk sjukdom, vilket 
innebär att blodtrycket mäts hemma och mätvärdena fylls i ett formulär i Omaolo.  Vårdpersonalen går 
igenom de uppgifter du fyllt i och kommer överens med dig om hur behandlingen fortsätter/följs upp. 

Du får en avisering till Omaolo när vårdpersonalen har lagt till ett ärende som innehåller ett 
uppföljningsformulär för blodtrycket i Omaolo. Du hittar ärendet på din egen huvudsida när du har 
identifierat dig i tjänsten. Du kan också gå direkt till rätt ärende från aviseringen. 
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Obs! Du får anvisningarna för hemblodtrycksmätningar av vårdpersonalen. Gör mätningarna hemma 
vid en överenskommen tidpunkt och skriv upp mätvärdena åt dig själv på t.ex. ett papper. När du har 
gjort alla mätningar ska du spara alla värdena på samma gång på formuläret i Omaolo. 

 

Bild 119 Vårdplan för blodtrycket 

Mätningsanvisningarna finns också i början av formuläret som ska fyllas i (när du först har klickat på 
knappen Fyll i uppföljning) och i avsnittet Uppgifter i ärendet. På uppföljningsformuläret ifylls även 
medicineringsuppgifterna, så du kan färdigt ta fram uppgifterna innan du fyller i formuläret.  

Så här fyller du i uppföljningsformuläret: 

1. Klicka på knappen Fyll i uppföljningen. Obs! Fyll i formuläret först när du har gjort mätningarna 
för hela uppföljningsperioden. Formuläret kan inte fyllas i etappvis. 

2. Fyll i mätresultaten i formuläret och svara på frågorna i formuläret (läs även Svara på frågorna, 
sidan 64). 

3. Klicka på knappen Skicka. 
4. På skärmen öppnas ärendets sammanfattning. Du kan läsa dina svar genom att klicka på Visa 

alla svaren. 

Vårdpersonalen ser dina resultat och kommer överens med dig om fortsatta åtgärder.  

Du kan kommunicera med vårdpersonalen i ärendets avsnitt Meddelanden. Läs mer i kapitlet 
Meddelanden, sidan 41. 

När du har fyllt i uppföljningsformuläret så står det i avsnittet Uppgifter att du har gjort uppgiften genom 
att svara på enkäten. Om du vill läsa sammanfattningen av uppföljningen, klicka på länken Se 
sammanfattning. Du kan läsa dina svar genom att klicka på länken Visa alla svaren. 
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Om du vill sätta ett målvärde för ditt blodtryck; skriv det avsnittet Mål i ärendet. Även vårdpersonalen har 
kunnat lägga till ett målvärde; du ser det i avsnittet Mål. Läs mer i kapitlet Mål, sidan 50. 

Vårdpersonalen kan lägga till andra uppgifter eller en välbefinnandecoachning åt dig eller be dig boka en 
tid. Du får alltid en avisering till Omaolo om ändringar som vårdpersonalen har gjort. Obs! Tider som har 
bokats utanför Omaolo, t.ex. till laboratoriet, syns inte i Omaolo. 

12.1 Länkar till webbkurser 
Till uppföljningen av kronisk sjukdom hör också Kustannus Oy Duodecims webbkurser om egenvård, 
som du kan göra självständigt utanför Omaolo. Länkar till webbkurserna hittar du i ärendets avsnitt Se 
även dessa. 

När du klickar på knappen Öppna, öppnas webbkursen på en ny flik i webbläsaren. 

 

Bild 120 Länk till webbkurserna om egenvård  

13. Annan kontakt 
Skicka Annan kontakt när du har ett icke-brådskande ärende som inte kan skötas i de övriga Omaolo-
tjänsterna. Handläggningstiden för Annan kontakt är 1—7 dagar. Annan kontakt kräver att du identifierar 
dig själv eller för barnet under 15 år. 

Om Annan kontakt inte är tillgängligt i ditt område kan du inte skicka Annan kontakt i Omaolo. Du får 
dock anvisningar om vem du kan kontakta för att sköta ditt ärende. 
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Så här skickar om Annan kontakt: 

1. Börja ifyllandet genom att trycka på Starta. 
2. Välj ämne. 
3. Välj område. 

a. Om tjänsten är tillgänglig i ditt område, fortsätt genom att identifiera dig. 
b. Om tjänsten inte är tillgänglig i området får du anvisningar om hur du kan ta 

kontakt. Gå till Omaolos huvudsida genom att trycka på Till huvudsidan. 
4. Identifiera dig i Omaolo och välj ärendesätt. 
5. Skriv ditt meddelande i textfältet. 
6. Tryck på Fortsätt. 
7. Kontrollera dina kontaktuppgifter och aviseringsinställningarna. Ge också det 

obligatoriska samtycket. 
8. Tryck på Skicka. 

a. Du får bekräftelse på att sändningen lyckades. Om den inte lyckades ser du ett 
felmeddelande. 

b. Under bekräftelsen ser du anvisningarna för ditt område.  Du hittar också 
anvisningarna i ditt sparade ärende i Omaolo. 

9. Tryck slutligen på Till huvudsidan, eller om du vill skicka en ny kontakt, välj Fyll i ny. 

14. Kundupplevelseundersökning 
Kundupplevelseundersökningen kan användas för att be om användarnas respons på Omaolo-tjänstens 
användning. Användaren får några frågor om till exempel hur enkelt det är att använda tjänsten och om 
tjänsten är nyttig. Användaren måste inte svara på undersökningen utan hen kan klicka sig förbi den.  

Obs! Du ska inte ange några patientuppgifter eller personuppgifter i kundupplevelseundersökningen. Du 
ska inte heller skicka in några detaljer om dina ärenden eller din vård via 
kundupplevelseundersökningen. Vårdpersonalen inom hälso- och socialvården följer inte svaren som 
lämnats i kundupplevelseundersökningen. Dessa följs enbart av Omaolos produktutvecklingsteam som 
gör förbättringar i Omaolo baserat på svaren. 
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15. Versionshistorik för bruksanvisningen 
Datum Version Ändring/gjord av Godkänt av 

28.5.2019 1.2.0 Första versionen av produktionsuppdatering 1.2. / Niina 
Nissinen 

 

17.6.2019 1.2.1 Symtombedömningar enligt produktionsuppdatering 1.2.12 
har lagts till i anvisningen. / Niina Nissinen 

 

17.7.2019 1.3 Tillägg enligt produktionsuppdatering 1.3 har gjorts. / Niina 
Nissinen 

 

27.8.2019 1.3 Bilder har uppdaterats. / Leena Latva-Rasku  

18.9.2019 1.4 Uppdaterad till att motsvara versionen 1.4. / Niina Nissinen  

10.10.2019 1.4 Bilder har uppdaterats till avsnittet Träningar. Alternativet för 
att ge respons har tagits bort från avslutning av planen. 
Anvisningar för utloggning har tillagts. / Niina Nissinen 

 

25.10.2019 1.5 Kommentar om avslutning av planen om invånaren inte 
reagerar på vårdpersonalens förslag om att avsluta planen. / 
Niina Nissinen 

 

4.11.2019 1.5 Observationer/anvisningar enligt bugglistan har tillagts. / 
Niina Nissinen 

 

3.3.2020 2.0.4 Överföring till ny mall, ändring av rubriker och struktur, 
uppdatering till version 2.0. Uppdatering av bilder och text. 
Anvisningar om användning av tjänsten på en mobil enhet 
har lagts till. Syfte och CE-märkningar har lagts till. / Taija 
Hakkarainen, Wilma Juusonen 

 

16.3.2020 2.0.7 Symtombedömningarna har uppdaterats med 
symtombedömning för coronavirusinfektion. Bilder och text 
är uppdaterade. / Taija Hakkarainen 

 

19.3.2020 2.0.8 Versioninformationen har tagits bort. / Taija Hakkarainen  

27.3.2020 2.0.10 Översättningsfel har fixats. / Taija Hakkarainen, Wilma 
Juusonen 
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Datum Version Ändring/gjord av Godkänt av 

8.4.2020 2.0.11 Uppdatering av fotnoten. / Taija Hakkarainen  

21.4.2020 2.0.13 Tillägg till informationen om den engelskspråkiga Omaolo-
tjänsten. Uppdaterade bilder. / Taija Hakkarainen, Wilma 
Juusonen 

 

4.2.2020 2.0.14 Kapitlet om kundupplevelseundersökningen har tillfogats. / 
Taija Hakkarainen, Wilma Juusonen 

 

19.5.2020 2.0.16 Uppdaterat texten om sändning av uppgifter anonymt och 
om uppgifter som skickas med responsblanketten. / Taija 
Hakkarainen 

 

9.6.2020 2.1.3 Uppdaterat till version 2.1. Bilder, text och anvisningens 
struktur har uppdaterats. Stycken om hälsokontrollen och 
coachningar har lagts till. / Taija Hakkarainen 

 

31.8.2020 2.1.8 Kompletterats med kapitlen Omaolo-samtycke och Omaolos 
funktioner för Coronablinkern-användaren. Bilderna och 
texten har uppdaterats. / Taija Hakkarainen 

 

9.9.2020 2.1.9 Uppdaterat texten om Omaolo-samtycke och bilden i 
avsnittet Svara på frågorna. / Taija Hakkarainen 

 

29.10.2020 3.0.4 Uppdaterat till version 3.0. Snabbanvisning samt kapitlen för 
Välbefinnandekontroll och Uppföljning av kronisk sjukdom 
har lagts till. Anvisningens struktur, text och bilder har 
uppdaterats. Överföring till ny mall, uppdaterat namnet 
Sotedigi Oy till DigiFinland Oy. / Taija Hakkarainen 

 

7.12.2020 3.1.3 Uppdaterat till version 3.1. Texten har uppdaterats i kapitlen 
Snabbanvisning för användningen av Omaolo, Omaolo-
samtycke, Omaolo-tjänstens syfte, Innan användningen 
inleds, Så här använder du Omaolo, Symtombedömningar, 
Välbefinnandekontroll, Omaolos funktioner för 
Coronablinkern-användaren, Dina planer, Dina uppgifter och 
inställningar. Nya avsnitt: Uträtta ärenden för ett barn under 
15 år, Att sluta använda Omaolo-tjänsten. Uppdaterat bilder. 
Uppdaterat saavutettavuus@digifinland.fi till 
vaaratilanteet.omaolo@digifinland.fi. / Taija Hakkarainen 

 

mailto:saavutettavuus@digifinland.fi
mailto:vaaratilanteet.omaolo@digifinland.fi
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Datum Version Ändring/gjord av Godkänt av 

16.12.2020 3.1.4 Uppdaterat bild nr 24. / Taija Hakkarainen  

4.3.2021 3.1.6 Uppdaterat till version 3.1.6. Uppdaterat text i kapitlen Val av 
språk, Tidsbokning baserat på resultaten och Omaolos 
funktioner för Coronablinkern-användaren. / Taija 
Hakkarainen 

 

11.3.2021 3.1.7 Uppdaterat till version 3.1.7. Kapitlet Lämna en 
kontaktbegäran har tagits bort. Uppdaterat text i kapitlen 
Omaolo-tjänstens syfte och Omaolos funktioner för 
Coronablinkern-användaren. / Taija Hakkarainen 

 

22.3.2021 3.1.8 Uppdaterat till version 3.1.8. Kompletterats med kapitlet 
Spara ärenden i dina välbefinnandeuppgifter på Mina Kanta-
sidor. / Taija Hakkarainen 

 

11.5.2021 3.2.6 Uppdaterat till version 3.2.6. Texten, bilderna, anvisningens 
struktur och rubriker har uppdaterats. Termen Plan ändras 
till Ärende. Kapitlet Använda Omaolo anonymt har tagits 
bort. Omnämnande om beställning av pappersversion av 
bruksanvisningen har lagts till. Spärrmarkeringskundens 
kontaktuppgifter och e-postaviseringar tillagda. / Taija 
Hakkarainen 

 

17.6.2021 3.2.8 Uppdaterat enligt förordningen om medicintekniska 
produkter (MDR). Uppdaterat texter och bilder i kapitlen 
Presentation av Omaolo-tjänsten, Omaolo-tjänstens syfte, 
Inledandet av användningen, Identifiering i Omaolo, 
Symtombedömningar och Svara på frågorna. Tillagt 
anvisningar om att använda Omaolo endast i en webbläsare 
åt gången och med en flik öppen åt gången. / Taija 
Hakkarainen 

 

31.8.2021 3.2.10 Tillagt att man inte kan lägga in HTML-kod i textfälten. 
Kapitlet Svara på frågorna har kompletterats. Uppdaterat 
text i kapitlet Att utföra coachningens uppgifter. / Taija 
Hakkarainen 
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Datum Version Ändring/gjord av Godkänt av 

13.10.2021 3.2.13 Uppdaterat användningsmiljöer som stöds. / Taija 
Hakkarainen 

 

14.12.2021 3.2.15 Uppdaterat länken Se alla dina svar och bilder. Detaljerade 
anvisningar för felikonen som visas till följd av 
anslutningsproblemet. / Taija Hakkarainen 

 

25.1.2022 3.2.17 Uppdaterat text i kapitlet Omaolo-samtycke. / Taija 
Hakkarainen 

 

21.4.2022 3.2.19 Uppdaterat cookies. / Taija Hakkarainen  

14.6.2022 4.0.1 Uppdaterade anvisningar om att avsluta behandlingen samt 
om meddelanden som inte skickats då behandlingen 
avslutas. Anvisningarna för hur lokala anvisningar syns och 
om tidsbokningsbehörigheten har uppdaterats. Uppdaterade 
e-postaviseringar och användningssyftet. Uppdatering av 
text och bilder i kapitlet Förhandsuppgifter för en 
regelbunden kontroll. Uppdatering av text i kapitlen 
Inledandet av användningen och Välj Uträtta ärenden för en 
annan, och uppdatering av bilder i kapitlen Välj Mina 
ärenden och Välj Uträtta ärenden för en annan. Den nya 
sidnavigeringen och användarens meny har uppdaterats. Att 
svara på de obligatoriska frågorna i formuläret har 
uppdaterats. Avbokning av tiden har lagts till. Besvarande av 
välbefinnandekontrollen samt text i avsnittet Uppgifter har 
uppdaterats. Anvisningar om html-kod i textfälten har tagits 
bor. Uppdatering av text i kapitlen Presentation av Omaolo-
tjänsten, Omaolo-samtycke, Hälsokontroll och Spara 
ärenden i dina välbefinnandeuppgifter på Mina Kanta-sidor. 
Uppdaterat aviseringar på ingångssidan. Uppdaterat 
användningsmiljöer som stöds. Uppdaterat CE-märkningar. 
Tillagt tjänstens användargrupper och planerade 
patientgrupper. Kapitlet Omaolos funktioner för 
Coronablinkern-användaren har tagits bort. / Taija 
Hakkarainen 

 



Instruktioner 103 (103) 

 OTT_40 Omaolo-instruktioner 
   

  25.4.2023  Offentlig 

 

 

Datum Version Ändring/gjord av Godkänt av 

9.9.2022 5.0 Uppdaterat till version 5.0.0. Tillagd orsak till avbokad tid 
och ändring av tidsbokning. Uppdaterat användarens meny 
och länkstigen. Uppdaterat kontaktuppgifter och uppdatering 
av egna uppgifter. Uppdaterat text och bilder i kapitlet 
Meddelanden. Tillagda hänvisningar till ofta ställda frågor. 
Uppdaterat text och bilder i kapitlen Välbefinnandekontroll 
och Uppföljning av kronisk sjukdom. Uppdaterade 
skickandet av förhandsuppgifter för en regelbunden kontroll. 
Ett felmeddelande har lagts till när innehållet inte är 
tillgängligt. Tillagt symtomsökningen på huvudsidan. 
Uppdaterat valet av område. Text och bilder har uppdaterats 
i kapitlet Inledandet av användningen. Uppdaterad kontroll 
av kontaktuppgifter och tillstånd om kontaktuppgifterna. 
Uppdaterat text i kapitlet Att sluta använda Omaolo-tjänsten. 
Avslutande av behandlingen har uppdaterats. Kolumnen 
Godkänt av har lagts till i versionshistoriken. / Taija 
Hakkarainen 

Marika 
Sorvari 

18.1.2023 5.1 Uppdaterat till version 5.0.2. Uppdaterat varningen att 
Omaolo inte är avsedd för nödfall. Uppdaterat samtycket om 
Datalagret för egna uppgifter. Tillagt kapitlet Eventuella 
problemsituationer. Uppdaterat flyttning av tid. Kapitlet 
Spara ärenden i dina välbefinnandeuppgifter på Mina Kanta-
sidor har tagits bort. 

Marika 
Sorvari 

25.4.2023 5.2 Uppdaterat till version 5.1.1. Uppdaterat användningsmiljöer 
som stöds och tidsgränsen för en session. Uppdaterat bilder 
i kapitlet Meddelanden. Uppdaterat tjänstens 
användargrupper och syfte. Tillagt Annan kontakt. Tillagt 
textmeddelandeaviseringar. Uppdaterat text i kapitlet Uträtta 
ärenden för en annan. Tillagt innehållen i Omaolo. / Taija 
Hakkarainen 

Paula 
Liikanen 

 


	Snabbanvisning för användning av Omaolo
	Fyll i symtombedömningen
	Fortsätt uträtta ärenden i Omaolo

	1. Presentation av Omaolo-tjänsten
	1.1 Varningar
	1.2 Eventuella problemsituationer
	1.2.1 Anslutningsproblem: Sidans innehåll kan inte uppdateras
	1.2.2 Laddningen av egna ärenden misslyckades
	1.2.3 Suomi.fi-identifikationen fungerar inte
	1.2.4 Ärenden för en annans del misslyckades
	1.2.5 Innehållet hittades inte
	1.2.6 Serviceavbrott eller tillfälliga störningar
	1.2.7 Sessionen har gått ut

	1.3 Omaolo-samtycke
	1.3.1 Anonym användare
	1.3.2 Identifierad användare

	1.4 Användningsmiljöer som stöds
	1.5 Cookies
	1.6 Uträtta ärenden för en annan

	2. Omaolo-tjänstens syfte
	3. Inledandet av användningen
	3.1 Val av språk
	3.2 Val av område
	3.3 Identifiering i Omaolo
	3.3.1 Identifiera dig och ge samtycken
	3.3.2 Välj Mina ärenden
	3.3.3 Välj Uträtta ärenden för en annan
	3.3.4 Kontrollera kontaktuppgifterna och aviseringsinställningarna
	3.3.5 Byt från Mina ärenden till att uträtta ärenden för någon annan

	3.4 Aviseringar om händelser i ärenden
	3.5 Utloggning
	3.5.1 Avsluta ärenden för en annan


	4. Mina ärenden
	4.1 Sammanfattning
	4.2 Meddelanden
	4.3 Tidsbokningar
	4.3.1 Flyttning av tid
	4.3.2 Avbokning av tid

	4.4 Mål
	4.5 Uppgifter
	4.6 Coachningar
	4.7 Att avsluta behandlingen
	4.7.1 Vårdpersonalen har föreslagit att behandlingen avslutas
	4.7.2 Föreslå avslutande av behandling för vårdpersonalen
	4.7.3 Avsluta behandlingen till ärendet som du sparat för dig själv


	5. Mina uppgifter och inställningar
	5.1 Kontaktuppgifter och aviseringsinställningar
	5.2 Kontaktspråk
	5.3 Samtycken
	5.3.1 Att sluta använda Omaolo-tjänsten


	6. Symtombedömningar
	6.1 Gör symtombedömning
	6.1.1 Svara på frågorna
	6.1.2 Välj område och verksamhetsställe

	6.2 Resultat och anvisningar
	6.3 Boka tid
	6.3.1 Byt verksamhetsställe för tidsbokningen

	6.4 Skicka resultaten till vårdpersonalen
	6.5 Spara resultaten för dig själv
	6.6 Egenvård av symtomen

	7. Hälsokontroll
	8. Välbefinnandecoachningar
	8.1 Att inleda en coachning självständigt
	8.2 Att inleda en coachning som lagts till av vårdpersonalen
	8.3 Att utföra coachningens uppgifter

	9. Servicebedömningar
	10. Förhandsuppgifter för en regelbunden kontroll
	10.1 Fyll i ett frågeformulär som kräver identifiering
	10.2 Fyll i ett frågeformulär som inte kräver identifiering
	10.3 Gå tillbaka till ett ifyllt frågeformulär

	11. Välbefinnandekontroll
	11.1 Tidsbokning för behandling av resultaten

	12. Uppföljning av kronisk sjukdom
	12.1 Länkar till webbkurser

	13. Annan kontakt
	14. Kundupplevelseundersökning
	15. Versionshistorik för bruksanvisningen

