
På 1177.se kan du även läsa din journal, 
förnya recept och se dina bokade tider. 
Du kan också omboka eller avboka tider 
om verksamheten erbjuder det. 

Min vårdplan  
via 1177

Tips

• Du behöver installera e-legitimation i en mobiltelefon, surfplatta  
eller dator om du inte redan har en. Läs mer om hur du skaffar  
en e-legitimation på 1177.se. Sök på Så loggar du in på 1177.se.

• Kom ihåg att stänga ner alla öppna fönster i webbläsaren när  
du har loggat ut. Webbläsaren kan tillfälligt lagra information  
om din e-legitimation. 

• Vid tekniska problem vid till exempel inloggning, kontakta  
supporten på 1177.se via webb-formulär på 1177.se.  
Sök på Support för 1177:s e-tjänster.

1177
1177 är ett samarbete mellan Sveriges
alla regioner. På 1177.se får du råd om
hälsa och information om sjukdomar

och vilka mottagningar du kan kontakta.
Du kan logga in för att läsa din journal och
göra dina vårdärenden eller ringa nummer
1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Läs mer på 1177.se



Så använder du Min vårdplan
Min vårdplan innehåller information som är aktuell  
för dig. När dina behov ändras får du ny information.  
Läs informationen genom att klicka på rubrikerna. 

• Välkomsttext: Här hittar du viktig information från  
din vårdgivare.

• Kontakter: Här kan du lägga in kontaktuppgifter du vill  
ha samlade i Min vårdplan.

• Planering: Här kan du själv lägga in tider till dina under-
sökningar, provtagningar och besök. Observera att du  
inte kan boka eller avboka tider i planering.

• Vad är viktigt för mig? Här kan du skriva vad som är  
viktigt för dig just nu till din kontaktsjuksköterska.

• Meddelande: I fliken meddelande eller längst ner i varje 
avsnitt kan du skicka ett meddelande till din kontakt - 
sjuk sköterska. Ring vid brådskande ärenden.

• Formulär och aktivitetsplaner: Kontaktsjuksköterskan 
kan aktivera olika formulär som du kan fylla i och skicka 
tillbaka i Min vårdplan.

• Klicka på pdf-ikonen         uppe till höger i varje avsnitt för  
att spara ner eller skriva ut sidan.

• Klicka på bokmärkes-ikonen        uppe till höger i varje  
avsnitt för att spara sidan som en favorit.

Prata med din kontaktsjuksköterska om du har frågor  
om Min vårdplan.

Kontaktsjuksköterska: _____________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________

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 välinformerad, att du har inflytande
över det som är viktigt för dig och att du förstår vad som
händer under din utredning, behandling och uppföljning.

Vuxna
Min vårdplan hittar du i tjänsten  
Stöd och behandling på
• 1177.se 
• i appen 1177

Läs mer om hur du loggar in på 1177.se. Sök på Så loggar du in.

Stöd och behandling hittar du i navigationsbaren eller längst ner till höger 
om du har en Min vårdplan.

Logga in med e-legitimation. 

För att få sms eller mejl om du får ett meddelande i Min vårdplan behöver 
du aktivera aviseringar under dina Inställningar på 1177.se.

Så loggar du in


