
NÅ VÅRDEN NÄR DET PASSAR DIG!
E-tjänsterna på 1177 Vårdguiden ger dig möjlighet att kontakta vården på tider som 
passar dig. E-tjänsterna är säkra att använda och fungerar lika bra på dator, surfplatta 
eller mobiltelefon. I inloggat läge har du även möjlighet att läsa delar ur din journal 
så som anteckningar och provsvar.

1177.se/e-tjanster

VUXNA



Använda e-tjänsterna

För att kunna logga in på 1177 Vårdguiden behöver du ett Bank-ID* 
eller Freja eID Plus**. Som vårdnadshavare kan du använda ditt 
eget inlogg och göra ditt barns vårdärenden tills barnet har fyllt  
13 år.

1. Logga in på 1177 Vårdguiden via webben eller via appen  
 1177 Vårdguiden som du laddar ner där appar finns. 

2. Om det är första gången du loggar in på 1177 Vårdguiden,  
 gå in under inställningar och lägg till mobilnummer eller  
 e-postadress för att få aviseringar. 

3. Klicka på ”Hitta och lägg till” i fältet mottagningar.

4. Lägg till den mottagning som är aktuell för dig.

5. Börja använda e-tjänsterna.

*BankID beställer du via din bank. 

** 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.

Har du problem med att logga in? 
Läs på 1177 Vårdguiden under e-tjänster om vanliga orsaker till  
problem med inloggning. Du kan även ringa 0770-72 00 00  
alla dagar 6.00–22.00 och få hjälp med inloggning.



Läs din journal 

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal 
genom att logga in på 1177 Vårdguiden. Vilken information som 
visas beror på i vilken region som du har behandlats. Som vård-
nadshavare kan du genom ditt inlogg även ta del av ditt barns 
journalanteckningar tills barnet har fyllt 13 år.

1. Logga in på 1177 Vårdguiden via webben eller via appen  
 1177 Vårdguiden som du laddar ner där appar finns. 

2. Klicka på Journaltjänster som finns under Övriga tjänster,  
 välj Journalen.

3. Börja läs din Journal.



1177.se/e-tjanster 

Exempel på våra e-tjänster

• Av-/omboka tid
• Egen vårdbegäran
• Förnya recept
• Rådgivning
• Har min remiss kommit fram?
• Synpunkter på vården
• Läsa journal 
• Se dina läkarintyg

Viktigt att veta!

När du använder 1177 Vårdguidens e-tjänster tas dina ärenden om 
hand av personal på mottagningen och du får svar på frågor inom 3 
arbetsdagar. Kraven på säkerhet och sekretess är lika höga som vid 
annan kontakt med vården. 

Kontakta inte vården via vanlig mejl och sms, det blir då en offentlig 
handling och kan därmed vara tillgänglig för vem som helst.


