Använda 1177 Vårdguidens e-tjänster
Du kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänsterna för att kontakta din
mottagning, se dina recept, läsa din journal med mera. Du kan logga in på
webbsidan via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Logga in via
webbadressen 1177.se.

Det går även använda appen 1177 Vårdguiden.
Den hittas där appar finns.

Du kan logga in med olika e-legitimationer.
Du kan välja att logga in med bank-ID på den här
enheten eller med bank-ID på en annan enhet.
För den som inte har bank-ID finns
exempelvis Freja eID plus.
Mer information om e-tjänsterna och
e-legitimationer hittar ni på 1177.se
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Avisering när du får ett meddelande
För att veta när du får ett meddelande från oss är det viktigt att du lägger
in ditt telefonnummer och/eller mejladress under Inställningar som du
hittar uppe till höger efter att ha loggat in.

Ange telefonnummer och/eller mejl. Kryssa i att du vill ha aviseringar.

Du får då ett mejl och/eller sms när vi skickat svar eller ställer en fråga till
dig. I sms:et eller mejlet som kommer står det endast att du fått ett
meddelande samt att du ska logga in på 1177.se, inget mottagningsnamn
är angivet.
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Så här ser det ut när du loggat in via dator
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1

I din inkorg hittar du meddelanden och svar du får från mottagningar,
bekräftelser på tidbokning mm.

2

Under bokade tider kan du se tider som du har inbokat för vissa
mottagningar i Västra Götalandsregionen.
OBS! Du kan ha fler tider än vad som visas här.

3

Här ser du vilken vårdcentral du är listad på och du kan även byta
vårdcentral (ändra vårdval).

4

Här kan du söka fram och lägga till de mottagningar du vill hålla
kontakt med.

5

Journaltjänster: här kan du läsa din journal.

6

Läkemedelstjänster: här kan du se dina recept, uttagna
läkemedel samt högkostnadskort för läkemedel.

7

Det går att spara genvägar till tjänster som ofta används,
ex. förnya recept.
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Appen 1177 Vårdguiden
A

För att se dina ärenden eller
läsa din journal måste du först logga in.

B

Under Alla övriga tjänster hittar du samma
indelning som du ser på datorn.

C

Om man favoritmarkerar en mottagning eller
tjänst, ex. Förnya recept, visas den som en
genväg i appen. Du kommer då direkt dit.

A

B

Du har även möjlighet att komma direkt till 1177.se,
ringa 1177 och mycket mer.
C

Göra ärenden för ditt barn
Du som vårdnadshavare kan göra ärenden för ditt barn fram till dess att
barnet fyller 13 år, som ombud. Därefter behöver barnet logga in själv för
att göra sina vårdärenden via sin egna e-legitimation.
Under Agera ombud längst ner till vänster ser du
de barn som du är vårdnadshavare för.
För att skicka ärenden via ditt barns konto så måste du först logga in själv
på 1177 och därefter klicka på barnets namn – du kommer då över till
barnets konto och du kan där söka fram mottagningar och skicka ärenden.
Vården ser att du gör det som ombud för ditt barn.
Se ditt barns läkemedel
För att se ditt barns läkemedel behöver du först klicka på
läkemedelstjänster och sedan på recept. När du sedan kommit över till
läkemedel så ska du välja ditt barn och kan se recept.
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