Logga in med Freja eID Plus
Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID Plus
vara ett alternativt sätt att logga in på 1177.se. Freja eID Plus
är en gratis, mobil, svensk e-legitimation. Freja eID Plus
skaffar du genom att först ladda ner en app till din mobil
eller surfplatta. Sedan besöker du ett av de anslutna
ATG-ombuden för att aktivera e-legitimationen på
plusnivån.
Det finns ingen åldersgräns för att skaffa Freja eID Plus men
om du är under 18 år måste du ha tillstånd av din vårdnadshavare.

Så loggar du in
på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se
För att kunna logga in på 1177.se måste du vara folkbokförd i Sverige. Du behöver också ha en svensk
e-legitimation. Gå in på 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se och logga in.

Om du är under 13 år är det din vårdnadshavare som loggar
in på ditt konto via ombudsfunktionen.
Om du är över 13 år kan du logga in med ett bank-ID.
Vad är ett bank-ID?
Bank-ID är en e-legitimation som du använder till att styrka
din identitet när du är ute på Internet. Den består av ett
säkerhetsprogram och en e-legitimation.
Installationen av e-legitimationen kan du göra via internetbanken eller direkt från webbplatsen install.bankid.com.
Läs mer på bankid.com.
Vad är ett mobilt bank-ID?
Mobilt bank-ID är ett bank-ID som du kan ha i din mobiltelefon eller surfplatta och därför alltid har med dig. Du behöver
inte installera någon programvara på datorn.

Kan alla få bank-ID?
Man måste ha ett svenskt personnummer. Ålder varierar
från bank till bank då de själva bestämmer ålder. De allra
flesta banker utfärdar en e-legitimation till personer mellan
13 och 18 år. När man är under 18 år så krävs det att vårdnadshavare godkänner legitimationen. Ett så kallat säkerhetsbank-ID är inte tillräckligt.
Läs din journal via nätet
Du som är 16 år eller äldre kan läsa din journal genom att
logga in på 1177.se. E-legitimation krävs. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har
behandlats.
Till vårdnadshavare för barn under 13 år
Du kan utföra vårdärenden åt ditt barn genom
1177 Vårdguidens e-tjänster. Så här gör du:
1. Börja med att logga in.
2. Klicka på texten Lägg till barn. Skriv därefter in barnets
personnummer.
3. Klicka på barnets namn. Klicka på personnumret om
ditt barn inte har något namn än.
4. Nu kan du göra barnets ärenden
Om du är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare
för ett barn som är yngre än 13 år kan du läsa hens journal
genom att logga in i din egen journal, därefter växlar du över
till barnets journal.

