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1. Villkorstexternas utformning  

Texterna nedan är grundprincipen för hur texternas ska utformas. Vissa delar måste 

alltid vara med medan andra kan i viss mån justeras efter verksamhetens behov. 

Kontakta den som är verksamhetsansvarig för e-tjänsterna i din förvaltning om det 

råder tveksamheter. 

Tjänst Villkorstext 

Namn på tjänsten enligt 
principer, se nedan 

En ingress som tydligt beskriver när och till vad invånaren ska använda 
tjänsten. 

I punktform tala om villkoren för tjänsten. Följande punkter ska alltid 
vara med. Lägg in länk till er mottagnings kontaktkort på 1177.se vid 
ordet mottagningen, se beskrivning nedan 

 Fyll i formuläret och skicka in det. Du får svar senast nästkommande 
arbetsdag via din inkorg här i e-tjänsterna 

 Vi kan inte hjälpa dig med akuta ärenden här i e-tjänsterna. Vid 
brådskande ärende ring mottagningen (öppnas i nytt fönster) eller få 
sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefonnummer 1177. 

 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss 

Av/omboka tid Här kan du göra en förfrågan om att av- eller omboka en tid som du inte själv 
kan ändra i tjänsten Bokade tider. Om du vill ändra din tid är det viktigt att du 
meddelar oss så fort som möjligt så vi kan erbjuda tiden åt någon annan. 

 Fyll i formuläret och skicka in det. Du får svar senast nästkommande 
arbetsdag via din inkorg här i e-tjänsterna 

 Vi kan inte hjälpa dig med akuta ärenden här i e-tjänsterna. Vid 
brådskande ärende ring mottagningen (öppnas i nytt fönster) eller få 
sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefonnummer 1177.   

 Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss så snart som 
möjligt. Avbokar du senare än 24 timmar före din bokade tid eller 
uteblir får du betala en avgift. Läs mer om patientavgifter på 1177.se 
(öppnas i nytt fönster).  

 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss. 

https://arende.1177.se/inkorg/
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
https://e-tjanster.1177.se/mvk/showAllBookings.xhtml
https://arende.1177.se/inkorg/
https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-skane/
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
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Beställ tid Här kan du göra en förfrågan om att beställa en tid som du inte själv kan boka 
i tjänsten Boka tid direkt.  

 Fyll i formuläret och skicka in det. Du får svar senast nästkommande 
arbetsdag via din inkorg här i e-tjänsterna. 

 Vi kan inte hjälpa dig med akuta ärenden här i e-tjänsterna. Vid 
brådskande ärende ring mottagningen (öppnas i nytt fönster) eller få 
sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefonnummer 1177.   

 Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss så snart som 
möjligt. Avbokar du senare än 24 timmar före din bokade tid eller 
uteblir får du betala en avgift. Läs mer om patientavgifter på 1177.se 
(öppnas i nytt fönster).  

 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar, så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss. 

Hantera tider  

 Beställ tid 

 Avboka tid 

 Omboka tid 

 Bekräfta tid 

Detta är ett sätt att klustra alla 
typer av e-tjänster som berör 
tidsbokningar som inte 
patienten själv kan hantera. 
Vilket gör det lite tydligare för 
invånaren. Önskar ni ha den 
här typen av tjänst i stället för 
av/omboka tid och beställa tid 
kontakta verksamhetsansvarig 
i din förvaltning. 

Här kan du göra en förfrågan om att ändra en tid som du inte själv kan ändra i 
tjänsten Bokade tider. Om du vill ändra din tid är det viktigt att du meddelar 
oss så fort som möjligt så vi kan erbjuda tiden åt någon annan. 

 Fyll i formuläret och skicka in det. Du får svar senast nästkommande 
arbetsdag via din inkorg här i e-tjänsterna. 

 Vi kan inte hjälpa dig med akuta ärenden här i e-tjänsterna. Vid 
brådskande ärende ring mottagningen (öppnas i nytt fönster) eller få 
sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefonnummer 1177.   

 Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss så snart som 
möjligt. Avbokar du senare än 24 timmar före din bokade tid eller 
uteblir får du betala en avgift. Läs mer om patientavgifter på 1177.se 
(öppnas i nytt fönster).  

 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss.  

Begär intyg  

Lägg till ett textfält i 
frågeformuläret där invånaren 
kan skriva in den adress 
intyget ska skickas till.  

Formulera frågan; 

Ange den adress du vill att 
intyget skickas till om den 
avviker från den som står 
under kontaktinformation 

 

 

 

 

Här kan du skicka en förfrågan om ett nytt intyg eller förnya ett som du redan 
har. Din vårdgivare avgör om intyget utfärdas.  

 

 Fyll i formuläret och skicka in det. Du får svar senast nästkommande 
arbetsdag via din inkorg här i e-tjänsterna. 

 Skicka din förfrågan i god tid eftersom handläggningstiden kan variera 
beroende på intyg.  

 Intyget skickas hem till dig. Kontrollera därför att adressen i 
formuläret stämmer.  

 Du kan endast begära ett intyg per ansökan. Behöver du fler intyg gör 
du en ny ansökan. 

 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar, så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss. 

Beställ prov- och röntgensvar Här kan du beställa prov- och röntgensvar. 

https://arende.1177.se/inkorg/
https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-skane/
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
https://e-tjanster.1177.se/mvk/showAllBookings.xhtml
https://arende.1177.se/inkorg/
https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-skane/
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
https://arende.1177.se/inkorg/
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
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 Fyll i formuläret och skicka in det. Du får svar senast nästkommande 
arbetsdag via din inkorg här i e-tjänsterna. 

 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss.  

Egen vårdbegäran Här kan du få en specialistbedömning av dina besvär. Efter bedömning av vår 
specialist kan du antingen erbjudas vård hos oss eller hänvisas till din 
vårdcentral om dina besvär bättre kan tas omhand där. Du kan även 
rekommenderas egenvård. 

 Fyll i formuläret och skicka in det. Du får svar senast nästkommande 
arbetsdag via din inkorg här i e-tjänsterna. 

 Vi kan inte hjälpa dig med akuta ärenden här i e-tjänsterna. Vid 
brådskande ärende ring mottagningen (öppnas i nytt fönster) eller få 
sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefonnummer 1177. 
Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss.  

Förläng sjukskrivning Här kan du skicka en förfrågan om att förlänga din sjukskrivning. Det är din 
vårdgivare som avgör om din sjukskrivning förlängs. 

 Fyll i formuläret och skicka in det. Du får svar senast nästkommande 
arbetsdag via din inkorg här i e-tjänsterna. 

 Skicka förfrågan i god tid eftersom handläggningstiden kan variera. 

 Om din sjukskrivning förlängs kommer du se intyget under Mina intyg 
(öppna nytt fönster).  

 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss. 

Förnya hjälpmedel 

Lägg till ett textfält i 
frågeformuläret där invånaren 
kan skriva in den adress 
hjälpmedlet ska skickas till.  

Formulera frågan; 

Ange den adress du vill att ditt 
hjälpmedel skickas till om den 
avviker från den som står 
under kontaktinformation 

 

Här kan du skicka en förfrågan om att förnya hjälpmedel som du fått utskrivna 
på mottagningen. Vårdpersonalen avgör om hjälpmedlet kan förnyas. 

 Fyll i formuläret och skicka in det. Du får svar senast nästkommande 
arbetsdag via din inkorg här i e-tjänsterna. 

 Du kan beställa hem förskrivna förbrukningsprodukter som till 
exempel inkontinenshjälpmedel och speciallivsmedel via tjänsten 
Hjälpmedel. Du hittar den på startsidan under övriga tjänster (öppnas i 
nytt fönster).  

 I vissa fall skickas beställningen hem till dig. Kontrollera därför att 
kontaktinformationen i formuläret stämmer.  

 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar, så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss. 

Förnya recept Här kan du ansöka om att förnya recept på läkemedel som du tidigare har fått 
utskrivet av oss. Det är din vårdgivare som avgör om receptet kan förnyas. 

 Fyll i formuläret och skicka in det. Du får svar senast nästkommande 
arbetsdag via din inkorg här i e-tjänsterna. 

 Skicka alltid din förfrågan i god tid så undviker du att bli utan 
läkemedel. Du hittar dina e-recept här. 

 Här kan du inte förnya recept på så kallade särskilda läkemedel till 
exempel sömntabletter eller starka värktabletter. 

https://arende.1177.se/inkorg/
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
https://arende.1177.se/inkorg/
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
https://arende.1177.se/inkorg/
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
https://arende.1177.se/inkorg/
https://lakemedelsnara.1177.se/bestallning10/order.xhtml?ssoid=ALAR-123LP10&hsaid=SE162321000255-O22991&dynamicid=PPER-AT7LJF&facilityName=Hj%C3%A4lpmedel
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
https://arende.1177.se/inkorg/
https://e-tjanster.1177.se/mvk/services.xhtml#tabs-2
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 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss. 

Kontakta mig 

 

Här kan du få kontakt med någon av oss på mottagningen.  

 

 Fyll i formuläret och skicka in det. Du får svar senast nästkommande 
arbetsdag via din inkorg här i e-tjänsterna. 

 Vi kan inte hjälpa dig med akuta ärenden här i e-tjänsterna. Vid 
brådskande ärende ring mottagningen (öppnas i nytt fönster) eller få 
sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefonnummer 1177. 

 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar, så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss.  

Rådgivning Här kan du få rådgivning från någon av oss på mottagningen. 

 Fyll i formuläret och skicka in det. Du får svar senast nästkommande 
arbetsdag via din inkorg här i e-tjänsterna. 

 Vi kan inte hjälpa dig med akuta ärenden här i e-tjänsterna. Vid 
brådskande ärende ring mottagningen (öppnas i nytt fönster) eller få 
sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefonnummer 1177.  

 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar, så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss. 

Boka tid direkt (Ineras namn) 

 

Här kan du själv boka tid direkt hos oss. Om du behöver ändra en tid som du 
bokat själv gör du det under Bokade tider 

 Om det gäller en annan tid än de som finns tillgängliga här, använd 
tjänsten Hantera tider (länk).  

 Vi kan inte hjälpa dig med akuta ärenden här i e-tjänsterna. Vid 
brådskande ärende ring mottagningen (öppnas i nytt fönster) eller få 
sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefonnummer 1177. 

 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss. 

Bokade tider  

 

Här kan du se dina bokade tider och i vissa fall kan du själv av- och omboka din 
tid. 

 Om det gäller en annan tid än de som finns tillgängliga här, använd 
tjänsten Hantera tider (länk).  

 Senast 24 timmar förre din bokade tid kan du av- eller omboka den via 
e-tjänsten. Annars måste du kontakta oss på telefon. 

 Om du inte kommer till ditt bokade besök måste du betala en avgift. 
Du kan läsa om patientavgifter på 1177.se (öppnas i nytt fönster). 

 När du har av- eller ombokat en tid får du en bekräftelse på detta i din 
inkorg här i e-tjänsterna. 

 Vi kan inte hjälpa dig med akuta ärenden här i e-tjänsterna. Vid 
brådskande ärende ring mottagningen (öppnas i nytt fönster) eller få 
sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefonnummer 1177. 

 Kontrollera att du fyllt i ditt mobilnummer och/eller e-postadress 
under Inställningar, så får du en avisering när det kommer ett 
meddelande från oss. 

https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
https://e-tjanster.1177.se/mvk/start.xhtml
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
https://e-tjanster.1177.se/mvk/start.xhtml
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
https://e-tjanster.1177.se/mvk/showAllBookings.xhtml
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-skane/
https://e-tjanster.1177.se/mvk/start.xhtml
https://e-tjanster.1177.se/mvk/settings.xhtml
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Övrig Information 
(mottagningens 
kontaktkort) 

 Inloggningen här i e-tjänsterna är personlig men om du är under 13 år 
kan även dina vårdnadshavare läsa och sköta ärenden för dig.  

 Fyll i en hälsodeklaration i de fall du blivit ombedd att göra så. 

 Lämna ditt samtycke till att få kallelse till ett sjukvårdsbesök i inkorgen 
i e-tjänsterna istället för via brev samt att få en sms-påminnelse 24 
timmar innan ditt besök.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://formular.1177.se/etjanst/42db052c-e46a-4aa0-b5cc-f5c0d08b629e?guid=E709CAB0F77A4365B18FDCF10A4260561F252B2F&facilityName=%C3%96vriga%20tj%C3%A4nster
https://formular.1177.se/etjanst/d9ff0e98-8108-4aa2-b326-c027d6f0d756?guid=E709CAB0F77A4365B18FDCF10A4260561F252B2F&facilityName=%C3%96vriga%20tj%C3%A4nster
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Beskrivning hur man lägger in en länk till mottagningen 

Markera ordet som ska länkas 

 

Klicka på länken 

 

Kopiera in URL-adressen 

 

 

URL-adressen är följande 

https://www.1177.se/Hitta-vard/Kontakt/?hsaid=SE162321000255-O16876 

HSA-Id (RS-Id) som är rödmarkerat byts ut mot aktuell mottagning. HSA-Id (RS-

Id) hittar du i Skånekatalogen. 

https://www.1177.se/Hitta-vard/Kontakt/?hsaid=SE162321000255-O16876
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2. Princip för namnsättning på tjänster  

Grundprincipen är att behålla de namn som finns som standard med eventuellt 

tillägg för att specificera namnet. Kontakta alltid den som är verksamhetsansvarig 

för e-tjänsterna i din förvaltning om ni vill skapa nya tjänster. 

Namn (kategori) Princip för tillägg 

Begär intyg I de fall man bara kan förnya ett sorts intyg kan man 
förtydliga det i namnet. 

Ex. 
Begär intyg - vård av barn 
Begär intyg - parkeringstillstånd 

Om verksamheten inte skriver ut andra typer av intyg är 
det viktigt att förtydliga i villkorstexterna vart invånaren 
vänder sig för att få önskat intyg. 

Hantera tider  Underrubriker 

 Beställ tider 

 Avboka tid 

 Omboka tid 

 Bekräfta tid 

Egen vårdbegäran I det här fallet ändras aldrig namnet. Förtydliga istället i 
ingressen till ärendet när man kan använda tjänsten. 

Egen vårdbegäran för misstänkt ledgångsreumatism 
Egen vårdbegäran för misstänkt diabetes 
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Exempel på ingress; 

Här kan du få en specialistbedömning om du misstänker att 
du har ledgångsreumatism. En bedömning av en specialist 
kan innebära att du som vårdsökande hänvisas till annan 
vårdgivare. 

 

Fråga sjuksköterskan  Om det underlättar vid fördelning av ärenden på 
mottagningen kan man förtydliga genom att göra tillägg 
till namnet. 

Ex. 
Fråga diabetessjuksköterskan 
Fråga astma/kolsjuksköterskan 

Förnya hjälpmedel  I det fall man behöver förtydliga i namnet vilken typ av 
hjälpmedel man kan beställa, kontakta 
verksamhetsansvarig för Invånar- och Vårdtjänster i din 
förvaltning. Det är viktigt att namnen blir samma inom 
hela Region Skåne. 

Förnya hjälpmedel - näringsdrycker  
Förnya hjälpmedel - CPAP-filter 
Förnya hjälpmedel - ………………………. 

Beställ 
provtagningsremisser 

I det fall man behöver förtydliga i namnet vilken typ av 
remisser man kan beställa, kontakta 
verksamhetsansvarig för Invånar- och Vårdtjänster i din 
förvaltning. Det är viktigt att namnen blir samma inom 
hela Region Skåne. 

provtagningsremisser – ”Namn på prover” 

Beställ svar 

 

Tjänsten är i princip överflödig då det förväntas att man 
som patient automatiskt ska få svar på sina prover. Ett 
alternativ är att använda ”skicka meddelande” för att 
delge patienten svar på sina prover. I annat fall ange 
namnet på tjänsten enligt följande. 

Beställ svar - röntgenundersökning 
Beställ svar - …………………… 

Förnya recept I det fall man behöver förtydliga i namnet vilken typ av 
recept man kan beställa, kontakta verksamhetsansvarig 
för Invånar- och Vårdtjänster i din förvaltning. Det är 
viktigt att namnen blir samma inom hela Region Skåne. 

Förnya recept - preventivmedel 

 

Intresseanmälan Intresseanmälan - benmärgstransplantation 
Intresseanmälan - återbudslista 
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Intresseanmälan - KBT-behandling på internet 
Intresseanmälan -  

Om du har flera 
ärendetyper inom samma 
vårdprocess/grupp. Använd 
ett beskrivande prefix 

Ex 

IVF-meddela menstruationsstart 
IVF-meddela omslag på ägglossningsstickan 
IVF-meddela att provtagning är klar 

Kontakta mig   

Rådgivning I det fall man behöver förtydliga i namnet vilken typ av 
rådgivning man kan få, kontakta verksamhetsansvarig 
för Invånar- och Vårdtjänster i din förvaltning. Det är 
viktigt att namnen blir samma inom hela Region Skåne. 

Rådgivning – ………………………. 

Lämna meddelande I det fall man behöver förtydliga i namnet vilken typ av 
meddelande eller till vem man kan lämna till, kontakta 
verksamhetsansvarig för Invånar- och Vårdtjänster i din 
förvaltning. Det är viktigt att namnen blir samma inom 
hela Region Skåne. 

Lämna meddelande - behandlande läkare 
Lämna meddelande – Kontaktsjuksköterska 
Lämna meddelande - ……………………. 
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