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Bra att veta
u	Du kan installera BankID i en mobil, surfplatta eller dator om du inte 

redan har ett. BankID beställer du från en bank eller från Skatteverket.

u	För att logga in med lösenord och sms behöver du beställa ett lösenord 
på 1177.se. Klicka på Logga in, Lösenord och sms och Beställ lösenord. 
Lösenordet skickas med post till den adress där du är folkbokförd. Det 
tar ett par dagar.

u	När du är inloggad på 1177.se kan du även läsa din journal, förnya
 recept och boka, omboka eller avboka tider om mottagningen erbjud-

er det. Loggar du in med lösenord och sms är e-tjänsterna begränsade, 
du kan till exempel inte se dina recept.

u	Tänk på att stänga ner alla öppna fönster i webbläsaren när du har 
loggat ut. Webbläsaren kan tillfälligt lagra information om din

 e-legitimation.

Slå på dina aviseringar
Slå på dina aviseringar så att du får ett sms eller mejl vid uppdateringar i 
vårdplanen, när du till exempel fått ett meddelande från din kontaktsjuk-
sköterska.
Logga in på 1177.se och klicka på Inställningar. Kryssa i rutan för 
e-post-avisering och/eller sms-avisering.

Du har blivit erbjuden Min vårdplan på 1177.se.
Det är ett nytt sätt att få information om din behandling 
och kommunicera med din vårdgivare.

Min vårdplan på 1177.se



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 din utredning och behandling.
 
Vid frågor om Min vårdplan, kontakta din kontaktsjuksköterska.

Så loggar jag in
Min vårdplan hittar du på 1177.se eller i appen 1177 Vårdguiden.

Vid tekniska problem vid till exempel
inloggning, kontakta supporten på 1177.se

u	Telefon: 0770-72 00 00 alla dagar klockan 06–22.

u	Via webbformulär på 1177.se
 Sök på Support e-tjänster.

u	Logga in med BankID, mobilt 
BankID eller med lösenord och 
SMS.

u	Klicka på Alla övriga tjänster och 
Stöd och behandling.

u	Du kan också logga in direkt via 
https://sob.1177.se

 Om du loggar in via appen, kan 
du markera Stöd och behand-
ling som favorit genom att 
klicka på stjärnan uppe till hö-
ger när du loggat in. Då blir det 
lättare att logga in nästa gång.

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


