
E-tjänster på 1177
 
Logga in på 1177.se för att se din vårdinformation och kontakta vården
på ett säkert sätt. Med e-tjänsterna kan du exempelvis läsa din journal
och utföra vårdärenden digitalt.

Så loggar du in
För att logga in behöver du ha ett svenskt
personnummer och en e-legitimation.
Du kan använda antingen BankID eller
Freja e-id plus.

Kan barn logga in på 1177.se?
Barn och ungdomar över 13 år loggar in
själva med BankID eller Freja e-id plus.
Journalen på nätet blir tillgänglig vid 16 år
och Läkemedelskollen vid 18 år.
Vårdnadshavare kan logga in och göra
barnets vårdärenden med sin egen
inloggning tills barnet har fyllt 13 år.

> Mer information: 1177.se/logga-in

Sms när vården kontaktar dig
Logga in på 1177.se och fyll i ditt mobilnum-
mer och din e-postadress under rubriken 
Inställningar. Då får du ett sms eller ett 
e-postmeddelande när du har ett medde-
lande ellerett svar på ett digitalt ärende.
 

Lägg till dina mottagningar
Du kan själv lägga till de mottagningar som 
du ofta har kontakt med på startsidan i 
e-tjänsterna. Då hittar du dem lätt när du 
behöver. Sök på region och mottagningens 
namn, sedan kan du lägga till mottagning-
en. Under rubriken Hälso- och vårdval visas 
automatiskt den vårdcentral som du har 
valt. Där kan du enkelt byta om du hellre vill 
gå till en annan vårdcentral.

Digitala kallelser från vården
Du kan välja att få kallelser och information 
från vården digitalt istället för på papper, 
när det är möjligt.

Gör så här:
• Logga in
• Öppna Inställningar
• Kontrollera att dina kontaktuppgifter 

stämmer
• Kryssa i de här inställningarna: 

√ Välj att få din information digitalt.
√ Godkänn avisering och delning.

Behöver du hjälp att logga in eller har du frågor om hur e-tjänsterna ska användas?  
Då kan du kontakta supporten på telefon 0770-72 00 00 alla dagar klockan 6–22, eller 
med formulär på webbplatsen 1177.se/support


