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Patientwebben (ingången Vård och hälsa) innehåller cirka 320 enhetssidor

Under april hade de tillsammans 157 000 sidvisningar
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Enhetssidorna har ett block som visar aktuella budskap & nyheter

Blå puff är lokal. 

gäller enbart för 

den aktuellt 

mottagningen

Grön puff visas på 

enheter som ingår 

i något av dessa 

grupper:

- Vårdcentraler

- USÖ

- Karlskoga 

lasarett

- Lindesbergs 

lasarett

- Habilitering

- Psykiatri

Gul puff är global. 

Visas på samtliga 

enheter inom 

hälso- och 

sjukvården

Nyhetsflödet är 

numera bara 1: 

hälso- och 

sjukvård. Visas på 

samtliga 

enhetssidor

3



Användningsområde för puffade

budskap

• Budskapet ska vara aktuellt just nu. Saker som alltid är aktuellt kan

visserligen puffas ibland för att påminna men behöver hitta en

ordinarie plats istället. En puff ska alltid ha ett avpublicerings-

datum. 

• Tänk på kontexten: budskapet puffas på en sida där man är inne i

syfte att hitta kontaktvägar till den aktuella

mottagningen/vårdcentralen/Avdelningen/enheten. Budskapet

behöver ha relevans i sammanhanget. 

• Håll det kort. En mening, max 2. Länka till en nyhet eller annan

plats där man kan läsa mer om man vill. Se ändå till att puffen

innehåller det mest relevanta I budskapet så att man inte behöver

läsa mer om man inte vill det. 

• Formulera med ett direkt språk, t ex:

“Nu kan du göra x på din vårdcentral”

“Dags att boka tid för y”

“Vill du ha hjälp med att sluta röka?”
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Så gör du i Episerver:

Puff för alla enhetssidor under Vård och hälsa (gul) eller en 

grupp av sidor (grön)
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Puffa för hela vård och hälsa eller en grupp av sidor:

1. Gå in under Block > För

alla webbplatser > 

Aktuellt > Hälso- och 

sjukvård > Aktuella

puffer på enhetssidor

2. Dubbelklicka på den puff 

du vill ändra i listan
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3. Puffarna består av en

container där du kan lägga

innehållsblock i innehålls-

ytan. 

Det får alltid bara vara 1 

innehållsblock publicerat

samtidigt I en puff, men du 

kan förbereda nya som ska

publiceras när ett annat

avpubliceras. 

I exemplet till höger ligger 

redan 1 innehållsblock I ytan. 

Kolla därför när det ska

avpubliceras innan du lägger

dit ett nytt genom att klicka

på blocket och välja

“redigera”
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4. När du har klickat på redigera är

du inne I det aktuella

innehållsblocket. 

Under Verktyg > Hantera

utgångsdatum & arkivering ser du 

vilket datum det ska avpubliceras. 

Exemplet till höger visar att du kan

publicera ut det nya innehållsblocket

med start 22-08-01. 
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5. När du har kollat den/de andra

block som redan ligger I puff-ytan är

det dags att skapa din egen puff. 

Gå tillbaka till innehållsytan för den 

container du vill lägga puffen i genom

att dubbelklicka på aktuell puff I listan

till höger. 

Ser du inte listan till höger? Repetera

från steg 1.  
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6. I containerns innehållsyta, klicka

på “skapa ett nytt block”.

Döp blocket till den rubrik du kommer

att ha på innehållet. 

Välj blocktypen “innehållsblock”
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7. Kopiera in din rubrik till fältet

“rubrik”.

8. Om du ska lägga en global puff 

som ska visas på samtliga

enhetssidor (och alltså är inne i

containerblocket som heter “Aktuell

puff Vård och hälsa alla enhetssidor

Gula”) ska du välja Gul stil.

Ska du lägga en puff för en grupp

sidor, t ex USÖ-sidor, ska du välja

Grön stil. 

9. Rubriknivån ska alltid vara H3. 

Annars pajar rubrikerna I den flytande

menyn och sidan blir felformaterad

för den som lyssnar på uppläst

version.
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10. Lägg in din text i puffens editor-fält

(tänk på att max 1-3 korta meningar får

plats). 

Länka till den fullständiga informationen, 

som kanske ligger I en nyhet eller på en

annan sida. 
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11. Klicka på “skapa”

12. Gå därefter in och redigera det

nya innehållsblocket igen.

Under Verktyg, välj “Hantera

utgångsdatum och arkivering”. 

Sätt datum och tidpunk för

avpublicering. 

Rekommendationen är att sätta 23:59 

som tidpunkt för avpublicering om 

ingen särskild tidpunkt på dagen

krävs. 
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13. Backa tillbaka till containern som du 

lagt blocket i (genom länken “tillbaka” i

det gula fältet längst upp på blocket. 

Kontrollera att du ser ditt nya block I 

innehålls-ytan

Om du vill publicera budskapet senare

klickar du på knappen “Publicera?” och 

väljer “schemalägg publicering” Sätt

publiceringstid kl 00:01 det datum du vill

att det ska ut (om ingen särskild

tidpunkt på dagen krävs). 

Annars väljer du Publicera ändringar

och budskapet visas ut direkt.
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Så gör du i Episerver:

Puffa på en enskild enhetssida under Vård och hälsa (blå)

15



1. Gå in på den aktuella sidan i

trädstrukturen till vänster. 

2. I innehålls-ytan (mitten): scrolla

ner tills du ser ett block som heter

X Aktuellt-acc xxxxx – kopiera

3. Välj “redigera”
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4. Scrolla ända ner till innehålls-ytan

där ett container-block ligger som

heter “2 spalter”.

5. Klicka på detta och redigera. 
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6. Klicka på “vänsterkolumnen” och 

redigera
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7. Här hittar du en container som

heter “Puff enbart för denna

enhetssida” 

Redigera den. 
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8. I containerns innehållsyta, klicka

på “skapa ett nytt block”.

Välj blocktypen “innehållsblock”. 

Döp blocket till den rubrik du kommer

att ha på innehållet.

Följ instruktionerna från sida 11
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Frågor eller funderingar?

Mejla webbredaktion-hs@regionorebrolan.se

Eller ring någon i webbgruppen.
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