
TIPS FÖR ATT KOMMA IGÅNG MED MIN VÅRDPLAN 

Detta dokument beskriver hur du ändrar inställningar och hittar i Min vårdplan. 

Få mejl och sms vid händelser i Min vårdplan  
Du kan få sms och mejl när det händer något i Min vårdplan. Det ställer du in i dina inställningar 

när du är inloggad på 1177 Vårdguiden.  

 

 

 

 

Figur 1 Bild från 1177 Vårdguiden som visar var du hittar till Inställningar. 

 

Figur 2 Här ställer du in hur du vill ha aviseringar 

Snabbguide när du öppnar Min vårdplan 
När du öppnar Min vårdplan första gången får du upp en snabbguide:  

 

I Snabbguiden får du information om de olika funktionerna i Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.  

 



Olika rubriker/”flikar”  
Min vårdplan består av olika rubriker eller ”flikar” med olika funktioner; Mitt innehåll, 

Meddelande, Kontakter, Planering och Bokmärken.  

 

Klicka på de olika flikarna för att komma till dem. 

I mobiltelefon hittar du funktionerna under Mitt innehåll. Klicka på pilen för att se funktionerna. 

Om du till exempel klickar på Meddelande, lägger sig den funktionen högst upp i menyn. Då 

behöver du klicka på pilen vid Meddelande för att fälla ut menyn och komma tillbaka till Mitt 

innehåll igen. 

 

Figur 4 Klicka på pilen för att se de andra rubrikerna. 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt innehåll 
I Mitt innehåll hittar du all information som Min vårdplan innehåller. Klicka på rubrikerna för att 
se respektive avsnitts underrubriker. 

 

Figur 6 Avsnittsrubriker i Min vårdplan 

 

Figur 5 Öppnar du Min vårdplan i en mobiltelefon hittar 
du de olika funktionerna i rubriker under Mitt innehåll 

Figur 3 Om du öppnar Min vårdplan på en dator hittar du funktionerna i olika flikar. 



Klicka på underrubrikerna för att läsa innehållet: 

 

Figur 7 Klicka på avsnittens underrubriker för att läsa innehållet 

Om du klickar på avsnittsrubriken igen fälls underrubrikerna in: 

 

Meddelanden 
I Meddelanden samlas alla meddelanden som du har skickat eller tagit emot. Om du har ett oläst 

meddelande syns det som en röd ring med en siffra i. Siffran motsvarar antal meddelanden. 

 

Figur 8 När du fått ett nytt meddelanden syns det som en siffra i en röd ring. 

Kontakter 
I Kontakter kan du och din behandlare lägga till kontaktuppgifter. Din kontaktsjuksköterska ser 
alla kontakter du lägger till. Där ser du också vem som är ansvarig behandlare för Min vårdplan. 

Planering 
I Planering kan du och din behandlare lägga till exakta eller ungefärliga tider för besök eller 

behandlingar. Din behandlaren ser alla tider som du lägger till. 

Bokmärken 
I varje informationstext finns en bokmärkessymbol Om du markerar symbolen hittar du 

en genväg till texten under fliken Bokmärken. Klicka på bokmärkssymbolen igen för att ta bort 

genvägen. Eftersom vårdplanen innehåller mycket information och det i nuläget inte finns någon 

sökfunktion kan detta vara ett bra sätt att hitta tillbaka till information.  

Skapa PDF-er eller skriva ut Min vårdplan 

Bredvid bokmärkessymbolen i varje informationstext finns en PDF-symbol. Om du klickar 

på PDF-symbolen öppnas sidan i PDF-format. Du kan då välja att antingen spara ner PDF-

dokumentet på din dator eller skriva ut den. Du kan också skicka PDF-dokumentet via mejl till 

en närstående.  



  

Figur 9 Bild ur Min vårdplan i Stöd och behandling som visar vart du klickar för att skapa en PDF av en informationstext. 

Formulär 

När du har fyllt i ett formulär i Min vårdplan klickar du på Spara – jag är klar. Vårdpersonalen får 

då ett meddelande om att du har fyllt i formuläret och ni kan sedan följa upp det tillsammans.  

Om du har påbörjat att fylla i ett formulär men vill slutföra det vid ett senare tillfälle kan du välja 

att Spara som utkast. Vårdpersonalen får då inget meddelande. Observera att vårdpersonalen kan 

läsa dina utkast, men de kommer inte att följa upp dina svar förrän du har klickat på Spara – jag 

är klar.  

Vill du fylla i formuläret igen kan du klicka på +. Då skapas ett till formulär du kan fylla i. 

 


