
Nya fält för utbudsinformation 

1. Vårt utbud, exempel:

Arbetsterapeut
Efter en skada, operation eller sjukdom kan du bland annat få hjälp med…

Inkontinens
Du som har problem med läckage eller att tömma blåsan är välkommen till oss för utredning och behandling.

Sjukgymnastik
Om du behöver rehabilitering eller har besvär med din kropp kan du vända dig till oss. Du kan bland annat få hjälp med…

Vill ni länka till en artikel på 1177.se eller till en annan mottagning måste ni fylla i hela länkadressen/URL:en. Ex: http://www.123.se Vill
ni lägga in en PDF under ett utbud, till exempel en xxxxx.pdf, kan ni bifoga den/skicka till hsa.1177@skane.se
Observera att PDF:en måste vara tillgänglighetsanpassad, annars publiceras den inte.

2. Egen e-tjänst

Om ni erbjuder era patienter en e-tjänst som inte ingår i 1177 Vårdguidens e-tjänster så kan vi nu länka till den på samma sätt som till
1177 Vårdguidens e-tjänster. Fyll i
Namn på e-tjänsten:
Länk till e-tjänsten:
Beskrivande text om tjänsten:

Till exempel: ”Tidbokning”, ”http://www.xxxxxxx.se” och ”Här kan du se vilka tider som är lediga på mottagningen för tillfället, och
boka en tid som passar dig.”
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Välj utbud: (sätt kryss på resp. utbud) Vårt utbud: (skriv kortfattad info om utbudet) 

Arbetsterapeut 

Astma, allergi och KOL 

Barnavårdscentral (BVC) 

Barnmorskemottagning 

Diabetes 

Dietist 

Distriktssköterska 

Gynekolog 
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Hjärtsvikt 

Hälsoundersökning för asylsökande 

Inkontinens 

Interpersonell terapi (IPT) 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Levnadsvanor 

Läkare 

Minnesutredning 

Multimodalt smärtteam (MMS) 
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Provtagning 

Psykisk hälsa 

Psykodynamisk terapi (PDT) 

Resevaccination 

Sjukgymnastik 

Unga vuxna 

Äldrevård 
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