
Du har blivit erbjuden Min Vårdplan via nätet.
Det är ett nytt sätt att få information om din behandling
och kommunicera med din vårdgivare.

Min Vårdplan via nätet



Min vårdplan

Min vårdplan får du för att du ska kunna vara delaktig i din vård så mycket 
som du önskar. Vårdplanen ska bidra till att du känner dig trygg och välinfor-
merad, att du har inflytande över det som är viktigt för dig och att du förstår 
vad som händer under utredning och behandling. Planen uppdaterar du och 
kontaktsjuksköterskan tillsammans när vård och behandling ändras på ett 
sätt som har betydelse för dig.

Vårdplanen pågår under din behandling och är ett stöd för dig som patient. 
Du kan även använda den som ett kommunikationsverktyg med din kon-
taktsjuksköterska.

Vid frågor kring din vårdplan, kontakta din kontaktsjuksköterska på

telefonnummer ________________________

Min Vårdplan finns tillgänglig via 1177.se. För att kunna använda tjänsten 
behöver du, förutom tillgång till internet, ett bank-ID.
Läs mer om detta på sista sidan i denna broschyr.



Logga in på 1177.se

1. Klicka på knappen Logga in i övre högra hörnet

2. Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster



3. Välj inloggningsalternativ

Har du problem med att logga in?

Läs på 1177.se under e-tjänster om vanliga orsaker till problem med inlogg-
ning. Har du tekniska problem kan du skicka frågor via ett formulär på sidan 
Support för e-tjänster eller ringa 08-123 135 00 alla dagar klockan 6–22.



Hitta din vårdplan

4. Gå in under Alla övriga tjänster i inloggat läge och välj 
Stöd och behandling



5. En dialogruta dyker upp. Läs igenom informationen och intyga 
att du har tagit del av informationen genom att klicka i rutan. 
Välj sedan Stöd och behandling.

6. Välj den Vårdplan du blivit tilldelad



Lär dig navigera i vårdplanen

7. Du börjar med att gå igenom en snabbguide. Därefter kan du 
starta det första avsnittet i vårdplanen.

8. Du startar dina avsnitt i fliken Översikt



Symbolförklaringar



ü	För att få aviseringar om nya meddelanden ska du välja 
det i dina inställningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur 
du gör beskrivs i  ”Så här får du aviseringar via SMS eller 
e-post”.

ü	Använd fast eller trådlös internetuppkoppling (ADSL 1 
Mbit/s eller snabbare). Mobilt bredband kan ibland ge 
längre laddningstider för film, ljud och bildspel.

ü	Om det tar tid för filmer att ladda, låt dessa ladda klart 
innan du går vidare till nästa sida.

ü	Justera ljudet med hjälp av volymkontrollerna på din da-
tor och/eller högtalare kopplade till datorn. Använd gärna 
hörlurar om du har.

 Läs på nästa sida hur du gör för att logga in på 1177.se

Bra att veta



Logga in på 1177.se

Du behöver en e-legitimation för att logga in på 1177.se och ta del av din 
vårdplan. Exempel på e-legitimation är mobilt bank-id eller bank-id. Du som 
inte har möjlighet att logga in med e-legitimation kan logga in med lösenord 
och sms.

Hur skaffar jag en e-legitimation?

Du kan installera en legitimation i en mobil, surfplatta eller dator om du inte 
redan har en. Du beställer e-legitimationen från en bank eller från Skattever-
ket. Id-kort från Skatteverket innehåller en e-legitimation. Olika e-legitima-
tioner har olika åldersgränser. Läs vad som gäller för den e-legitimation som 
du har valt.

Skaffa e-legitimation till mobil eller surfplatta

E-legitimation för mobiler och surfplattor kallas för mobilt bank-id. För att
skaffa e-legitimation till din mobil eller surfplatta behöver du
1. Installera Bank-id:s säkerhetsapp
2. Hämta ett mobilt bank-id hos din internetbank
Med e-legitimation i en mobil eller surfplatta kan du också logga in via en 
dator. På så sätt kan du logga in via vilken dator som helst, även om du inte 
har installerat din e-legitimation på den.

Skaffa e-legitimation till dator

Om du är kund i en internetbank kan du ladda ner en e-legitimation till den 
dator du ska använda. Läs mer på bankens webbplats. Skatteverket erbjuder 
e-legitimation till dig som inte är kund hos en internetbank.

Logga in med lösenord och sms

Om du väljer att logga in med lösenord och sms är e-tjänsterna begränsade – 
du kan till exempel inte se dina recept.



Beställ ett lösenord

För att logga in med lösenord och sms behöver du beställa ett lösenord. Du 
hittar formuläret under ”Så loggar du in i e-tjänsterna” på 1177.se. Lösen-
ordet skickas med post till den adress där du är folkbokförd. Det tar ett par 
dagar. När du fått ditt lösenord loggar du in genom att ange personnummer, 
lösenord och en engångskod. Engångskoden får du via sms när du angett 
personnummer och lösenord.

Tänk på att stänga webbläsaren när du loggat ut!

Webbläsaren kan tillfälligt lagra information om din e-legitimation. Om nå-
gon annan har tillgång till datorn behöver du stänga ner alla öppna fönster i 
webbläsaren när du har loggat ut.

1177 Vårdguiden är en dygnet runt-tjänst från Sveriges landsting och regioner 
med information och tjänster för din hälsa och vård. Ring 1177 för sjukvårds 
rådgivning  eller logga in på 1177.se för att göra dina vårdärenden.



www.1177.se

Materialet är framtaget av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
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