
Låg riskMåttlig riskHög risk
Det är antagligen 
riskfritt om det är 

avvikande eller gammal 
information. Exempelvis 
"hur håller jag mig lugn" 
eller "vad kan man göra 

för kul i karantän"

Risken är måttlig om 
informationen är fel 

eller gammal. Det kan 
bidra till ryktesspridning 
men är antagligen inte 

direkt skadligt för 
samhället eller 

individen.

Exempel kan vara "hur 
många har dött i 
Italien", "varifrån 

kommer corona?", 
"behöver jag 

skyddsmask", "vad är 
social distancing?", "hur 

stoppar vi smittan?", 
"hur många har blivit 
friska?", "hur funkar 

virus?", "varför kan inte 
alla testas?", "är 

skolorna stängda i 
Frankrike?"

Risken är hög om 
informationen är fel 

eller gammal. Fel eller 
gammal information 

med hög risk kan leda 
till att individen 

försätter sig själv eller 
andra i fara, eller att 
samhällets åtgärder 

motverkas.

Exempel kan vara  "får 
jag ha fest", "ska jag 

stanna hemma", "hur 
smittar corona",  "finns 
det vaccin", "hur länge 

måste jag sitta i 
karantän", "får jag träffa 

farmor", "hur mycket 
mat behöver jag ha 

hemma"

Ska vi ha med 
innehållet?

Vi ska antagligen 

inte ha med 

innehållet

Är det medicinsk 

rådgivning?

Är det allmän 

information om 

hygien eller smitta?

Handlar det om 

krisberedskap?

NEJ Handlar det om 

regering och 

myndigheters 

beslut?

JA

JA

JA

JA

NEJ

Extrem risk

Risken är extremt hög 
om informationen är fel 
eller gammal. Fel eller 
gammal information 

med hög risk kan leda 
till att individen 

försätter sig själv eller 
andra i fara, eller att 
samhällets åtgärder 
motverkas. I den här 

kategorin kan det t.om. 
vara olagligt för oss att 

ge eller ta emot 
information alls.

Exempel kan vara  "ska 
jag till sjukhuset", 

"behöver jag testas", 
"mitt barn har feber"

Handlar det om 

forskning?

Handlar det om 

pandemin i 

omvärlden?

Handlar det om var 

man kan lära sig 

mer om corona,  

andra virus och 

epidemiologi?

Handlar det om 

varför länder och 

experter tycker 

olika?

NEJ

N
EJ

NEJ

JA

JA JA

JA

Handlar det om hur 

man hanterar 

stressen?

Handlar det om att 

underhålla sig i 

karantän?

NEJ

JA

JA
NEJ

NEJ

Det är inte säkert att vi får ha 
med innehållet. Det finns 

restriktioner kring medicinsk 
rådgivning. Vi behöver antagligen 

ha direkt samarbete med 1177 
om det ska vara möjligt.

Följ officiell linje

Vi bör nästan uteslutande ta 
information direkt från 
myndigheter.

Svaret bör referera till sin källa, 
t.ex. "enligt 
Folkhälsomyndigheten...".

Uppdaterad info

Det är extremt viktigt att 
informationen uppdateras varje 
dag om någonting ändras.

Vi bör helst kommunicera i 
svaret när vi senast hämtat 
information.

Ytterligare info 

På vissa frågor kan användare 
vilja ställa följdfrågor som 
myndigheten inte har svar på. I 
vissa fall kan en fråga också vara 
ställd på ett sätt som gör det 
svårt att svara direkt. Om vi 
lägger till någon information så 
måste det göras väldigt tydligt 
att det inte är officiell 
information.

Uppdaterad info

Inkludera i alla svar att den 
senaste informationen alltid 
finns på myndighetens hemsida, 
inkludera länk om i textinterface

Patientsäkerheten är väldigt relevant 
här. Vad händer om botten ger fel 

svar? Eftersom patienten kan ställa en 
otydlig fråga som botten missförstår. 

Vem är ansvarig?

Frågan "borde jag vara hemma även 
om jag är frisk" är ett bra exempel 

på gränsfall. Där måste vi börja med 
att säga att myndigheter bara 

förbjudit event med fler än 500 och 
det inte finns något krav eller 

rekommendation att stanna hemma. 
Vi kan sedan följa med information 

om att många frivilligt tillämpar 
"social distancing" ändå för att 

försöka undvika att smittspridningen 
går för fort och att vissa europeiska 

länder gjort det obligatoriskt.

Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för 
samhällsskydd och 

beredskap

Polisen

Utrikesdepartementet

Försäkringskassan

1177.se

Folkhälsomyndigheten

1177.se

Säkra källor

Vi kan ta information från säkra 
källor som inte är svenska 
myndigheter, t.ex. ECDC och 
universitet som Karolinska och 
Johns Hopkins. Vi kan också 
referera till publicerad forskning.

Egna svar dubbelkollas

Om vi skriver egna förklaringar, 
t.ex. som på frågor "varför 
länder och experter tycker olika" 
eller "varför är det 
utegångsförbud i Spanien men 
inte i Sverige" så bör dessa svar 
dubbelkollas av någon person 
med yrkeskompetens och 
erfarenhet.

European Centre for 
Disease Prevention and 

Control

Bara ECDC då 
informationen inte finns på 

svenska källor, t.ex. gällande 
social distancing

Folkhälsomyndigheten

European Centre for 
Disease Prevention and 

Control

Johns Hopkins

Karolinska Institutet

Lägre krav på källor

Vi kan samla ihop svar som vi 
tror kan passa utan att göra en 
gedigen faktacheck. Vi litar på 
vårt redaktionella team och 
copywriters.

Wikipedia

Bloggar

Egna idéer

Hur tar vi ställning till innehåll?

1177 verkar ha haft planer på en 
chatbot som lagts på is:

https://www.inera.se/projekt/forsta- 
linjens- digitala- vard/invanarens- 

symtomguide/

Är det information 

om vården?
NEJ NEJ

Hög risk & 
sjukvård

Risken är hög om 
informationen är fel 

eller gammal. Fel eller 
gammal information 

med hög risk kan leda 
till att personen inte får 
rätt vård i tid eller åker 
till plats där det råder 

besöksförbud.

Vårdinformation är 
dessutom lokal. Det är 

mycket viktigt att inte ge 
information för fel län.

När utbrottet förvärras 
kan det också bli olika 

direktiv i olika län. 
Norrland kanske inte 

måste sättas i karantän 
bara för att Stockholm 

gör det.

Exempel kan vara  "var 
behandlas patienter 

med corona", "ska jag 
stanna hemma"

JA

Se till att 

användaren får 

info för sin region

1177 är lokala sidor, annan 
sida för Stockholm än 

Västmanland etc.

https://www.inera.se/projekt/forsta-linjens-digitala-vard/invanarens-symtomguide/
https://www.inera.se/projekt/forsta-linjens-digitala-vard/invanarens-symtomguide/
https://www.inera.se/projekt/forsta-linjens-digitala-vard/invanarens-symtomguide/


Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för 
samhällsskydd och 

beredskap
krisinformation.se

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset

Polisen polisen.se Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

European Centre for 
Disease Prevention and 

Control
ecdc.europa.eu

Situation update worldwide

folkhalsomyndigheten.se

Online micro learning activities on non- pharmaceutical countermeasures in relation to 
COVID- 19

Considerations relating to social
distancing measures in response to the

COVID- 19 epidemic

Utrikesdepartementet
regeringen.se/sveriges- 

regering/utrikesdepartemen
tet/

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset

Försäkringskassan forsakringskassan.se Coronaviruset – det här gäller

Slopat 
karensavdrag

Läkarintyg Smittbärarpenning

1177.se 1177

Provtagningsindikation för covid- 19

Vilka är våra huvudkällor?

Sentinelövervakning influensa och covid- 19

Skydda dig och andra från smittspridning

Frågor och svar

Beslut avseende risknivåer för covid- 19

Covid- 19 -  för dig som vill veta mer om det nya coronaviruset

Så fungerar krishanteringen av coronaviruset i Sverige

Var hittar jag senaste 
informationen?

Besöksförbud på 
sjukhus?

Vilka testas och 
varför?

Varför är det olika hantering i olika 
verksamheter och delar av landet?

1177.se har lokala sidor för varje län.

Denna sida ser lite olika ut för varje län. Info som är specifikt för länet är 
markerad på sidan. Ska finnas API.

Vilka provtas? Patientinformation
När och var ska jag 

söka vård?

Hur följs smittan utan att testa alla 
med symptom?

Hur länge ska jag 
stanna hemma

FAQ

Risknivå för importfall Risken för spridning i Sverige annat än till 
personer runt enstaka importfall

Exempel på innehållKälla

Andra säkra källor

Vad händer om man bryter mot 
förbud mot sammankomst?

Vad omfattas av förbudet?

Vad är UDs rekommendation för 
utlandsresor just nu?

Hur många 
smittade och döda?

Kan jag gå en kurs i hur jag 
skyddar mig och andra?

När tas olika åtgärder?

Johns Hopkins coronavirus.jhu.edu

CORONAVIRUS RESOURCE CENTER

WHAT IS SOCIAL DISTANCING AND HOW CAN IT SLOW THE SPREAD OF COVID- 19? 

Vad är social distancing?

Situation Reports

Vad händer i resten av 
världen?

Hur stoppar vi spridningen?

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/social-distancing-measures-in-response-to-the-COVID-19-epidemic.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/social-distancing-measures-in-response-to-the-COVID-19-epidemic.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/social-distancing-measures-in-response-to-the-COVID-19-epidemic.pdf
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation--misstankt-fall-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/overvakning-och-rapportering/sentinelovervakning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/riskbedomning/
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/sa-gar-krishanteringen-till
https://www.1177.se/Stockholm/om-1177-vardguiden/1177-vardguiden-pa-webben/intresseanmalan-for-en-api-nyckel/
https://coronavirus.jhu.edu/
https://hub.jhu.edu/2020/03/13/what-is-social-distancing/
http://www.centerforhealthsecurity.org/resources/COVID-19/index.html


Rutiner för uppdatering

Låg risk

Måttlig risk

Hög risk

Extrem risk

Hög risk & 

sjukvård

Behöver göras i samråd med 1177 och behövs antagligen hämtas i 

realtid utan att behöva bearbetas manuellt.

Måste uppdateras direkt när någonting ändras, men kan dröja några 

timmar.

Borde uppdateras när någonting ändras, men i värsta fall okej med 

gammal information i några dagar.

Inte kritiskt att uppdatera.



Problem att lösa

Om den blir 
populär kan det 

vara en björntjänst 

Om någon missar 
info som de hade 

fått om de gått in på 
1177 för att hitta 

den istället, t.ex. om 
besöksförbud på ett 

sjukhus

Om vi 
brister i 

rutiner kring 
uppdatering

Hur mycket ska 
boten svara på, 

och när hänvisar vi 
till websidor?

Avvägning, hur 
mycket behöver 
den göra för att 
vara användbar?

Hur detaljerad 
information 
kan ges på 

telefon

Hur löser vi 
uppdateringen

Den information 
som kan avlasta 
mest är också 

den som är 
känsligast

Datan som inte 
finns på API 

men som måste 
vara färsk är 
mycket jobb


