I e-tjänsterna kan du
•
•
•
•

göra dina ärenden via Internet istället för att sitta
i telefonkö,
byta vårdcentral,
lägga in dina besökstider i kalendern och få en påminnelse
dagen innan via sms eller e-post,
se dina recept, läkemedel och högkostnadsskydd
för läkemedel.

Utbudet av e-tjänster varierar mottagning för mottagning.
Hör efter vad just din mottagning erbjuder eller logga in
och se efter.

E-legitimation och mobilt BankID
E-legitimation ges ut av banker och Telia, mobilt BankID ges
ut av banker.
Läs gärna mer på www.e-legitimation.se

Hjälp och support
Om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta supporten för
e-tjänsterna på telefon 08-123 135 00 eller läs på 1177.se/e-tjanster

PS.
Du kan byta inloggningssätt när du vill. Gör ett eget lösenord under
Inställningar iså kan du logga in på det sätt som passar dig bäst när
du vill skicka ett ärende eller läsa ett svar från din mottagning.

Ha kontakt med vården

i mobilen, surfplattan eller datorn
Med 1177 Vårdguidens e-tjänster
kan du enkelt hålla kontakt
med din mottagning dygnet runt

Logga in på 1177.se

Boka dig direkt för test för dig utan besvär på STD
sköterskemottagning
1.

Gå in på www.1177.se/Vastra-Gotaland/

2.

Klicka på Logga in högst upp till höger
• Med e-legitimation, bank-id och mobilt BankID
kan du logga in direkt

•

Med engångskod. Lösenordet skickas med brev till din
folkbokföringsadress. Sedan loggar du in med ditt
personnummer, lösenord och en engångskod som du
får till din mobiltelefon.

När du loggat in klickar du på Vårdmottagning och söker sedan fram din
mottagning under Hitta och lägg till fler mottagningar, klicka på mottagningen
och Lägg till mottagning. Nu ligger mottagningen i din meny och du kan skicka
ärenden.

3.

Välj 1. Boka tid direkt

4.

Välj typ av tid;
sköterskemottagning utan
besvär

5.

Välj dag, i dagsläget enbart
torsdagar. Grönmarkerade
indikerar att bokningsbara
tider finns.

6. Välj tid och bekräfta
7. Skriv kommentar om varför du
söker, du ska inte ha några besvär är
du söker till sköterskemottagning
torsdagar.
8. Skicka bokning
Läs hela texten under visa mer innan
du genomför bokningen.
Vid avbokning av din bokade tid välj;
2. Av/omboka tid direkt och skriv
anledning till avbokning.
OBS! Du måste avboka 30 min innan
utsatt tid, annars debiteras du för
uteblivet besök. Faktura skickas.

Välkommen
att boka din tid hos oss via e-tjänsterna

