Digitala tjänster via 1177 Vårdguiden
Gör dina vårdärenden och kontakta din mottagning när det passar dig.
Det här är några av de tjänster som erbjuds via 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden

Vårdval

Logga in

Mottagningar

Inställningar

Klicka på ”Lägg till mottagning” för att fästa
mottagningen på startsidan.

Når du både via appen 1177 Vårdguiden
och 1177.se.
För att kunna ta del av tjänsterna behöver
du logga in. Logga in gör du med
e-legitimation, till exempel Mobilt BankID
eller Freja eID plus.

Här ser du den vårdcentral du valt att
tillhöra. Du kan även ändra vald vårdcentral.
Under ”Mottagningar” kan du klicka på
”Hitta och lägg till”. Sök upp mottagningen,
klicka på den för att öppna.

Under ditt namn, högst upp på sidan, hittar
du ”Inställningar”. Fyll i dina
kontaktuppgifter så får du ett SMS och/eller
e-post när vården kontaktar dig via 1177.

E-tjänster på mottagningar

Inkorg

Det kan till exempel vara:

Här ser du de meddelanden som du har
skickat och/eller mottagit från vården.

Bokade tider

Här visas dina bokade tider på de enheter du
valt att lägga till på startsidan.
Vissa tider kan du härifrån av- och/eller
omboka.

Utbudet varierar, gå in på din mottagning
för att se vilka e-tjänster de erbjuder.
•
•
•
•
•
•
•

Boka tid
Se bokade tider (vissa tider kan du
härifrån av- och/eller omboka)
Förnya recept
Förnya hjälpmedel
Ställa frågor
Begära intyg
Lämna klagomål och synpunkter

Journalen

Genvägar

Klicka på stjärnan efter en tjänst för att göra
den till en genväg. Tjänsten kommer då
lägga sig under ”Genvägar” på startsidan.

Här kan du bland annat läsa din journal och
se vissa provsvar.

Agera ombud

Länkar till Läkemedelskollen, där du bland
annat kan se recept och uthämtade
läkemedel.

Som vårdnadshavare kan du göra ärenden åt
dina barn fram tills barnet fyller 13 år.

Läkemedelstjänster

www.1177.se/kronoberg

