
Ett landsting undrade om Posti Messaging 
kunde skriva ut brev och etiketter till ett 
utskick som också skulle innehålla tops för 
provtagning, transportrör och ett svarsku-
vert. Det var med andra ord ett komplext 
utskick med många enheter. Själva kuver-
teringen av brev med alla enheter hade 
landstinget tänkt sig att sköta själva. 

Posti Messaging erbjöd sig då att förutom 
print även ta hand om kuverteringen av 30 
000 brev och alla enheter, detta då före-
taget inte bara kan trycka stora upplagor 
utan även kuvertera och ordna postgång. 
Då landstinget sedan tidigare var mycket 
nöjda med Posti Messagings utskick av 
kallelser och fakturor, fick företaget upp-
draget att hantera detta komplexa utskick. 

Ytterligare en viktig fördel var att Posti 
Messagings anläggning har högsta säker-
hetsklassning. Man kan också tänka sig att 

landstingets personal har bättre saker att 
göra än att kuvertera massor av självtester. 
Hela utskicket var tänkt att bestå av ett 
brev, två etiketter, kit med tops, trans-
portrör och svarskuvwert. En av etiketterna 
hade streckkod för vårdinrättning och den 
andra etiketten streckkod för vårdtagaren.

På brevet längst upp skulle vårdtagarens 
namn och adress printas. För att minska 
antalet lösa enheter hittade Posti Messa-
ging en lösning där etiketterna integre-
rades med brevpapperet till en enda enhet. 
Utskicken var sedan noga tidsplanerade. 
Av den totala mängden på 30 000 utskick, 
skickades 10 000 ut åt gången för att mot-
tagande labb skulle hinna med att analy-
sera proverna. 

Resultatet av detta första försök med kal-
lelser med självtester har blivit mycket 
lyckat. Landstinget i fråga har nått och 
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fått prover från väldigt många som inte har 
kommit efter tidigare kallelser om besök för 
provtagning. Vidare har detta landsting 
lyckats nå många som inte hade varit på 
vårdinrättning på många år. Så effekten 
av detta första försök med kallelser med 
självtest är onekligen förbättrad hälsa för 
många i detta vårdområde.    
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Posti Messaging har hjälpt ett landsting att genomföra komplexa utskick av 
självtestpaket till 30 000 vårdtagare. Tidigare skickades kallelser ut för besök med 
provtagning på vårdcentral. Nu när vårdtagare gör testet hemma, blir bortfallet mycket 
mindre och många vårdtagares hälsa därmed bättre.  

Kontakta oss: www.postimessaging.se
Posti Messaging hjälper organisationer att digitalisera och automatisera sina kommunika-
tionsprocesser för alla typer av dokument, fakturor och meddelanden. Med våra tjänster kan 
företag öka effekten av sin kommunikation och ge konsumenter en bättre kundupplevelse.  


