
Vad är 1177 Vårdguiden? 

Det finns två sätt att logga in på 1177.se, med e-legitimation eller med lösenord och sms.  
För att kunna logga in måste du vara folkbokförd i Sverige.  

Du behöver också ha en svensk e-legitimation eller ett svenskt mobilnummer. 

Nu är du inloggad och kan välja vad du vill göra. Det finns många saker 
som du kan göra. Här kommer några exemplar vad du kan göra. 

Med e-legitimation:
Logga in från startsidan – www.1177.se

Du behöver inte registrera dig för att logga 
in. Det enda du behöver är någon form 

av e-legitimation.

Klicka på logga in och välj på vilket 
sätt du vill logga in, t ex med mobilt 
bankID

Fyll i ditt personnummer, 10 siffror, och 
klicka på fortsätt.

Starta BankIDs säkerhetsapp på din 
mobiltelefon eller surfplatta och bekräfta 
inloggningen.

Med lösenord och sms:
Du kan logga in med lösenord och sms om 
du inte har möjlighet att logga in med 
e-legitimation. Men då är inte alla 
tjänster tillgängliga, du kan till 
exempel inte se dina läkemedel eller 
läsa din journal via nätet.

Logga in med lösenord

Om det är första gången du loggar in 
på det sättet behöver du beställa hem ett 
lösenord. Det tar ett par dagar för brevet att 
komma hem till dig.

Använd lösenord för att logga in. Du behöver 
också ha engångskod som skickas via sms till 
dig, logga in med engångskod.

Vårdval 
Välj husläkarmottagning 
eller barnavårdscentral  
där kan du; 
1. Boka tid direkt 
2. Av / omboka tid 
3. Beställa tid 
4. Förnya recept 
och mer. 

Mottagningar 
Välj mottagningar som  
t ex Dövteamet,  
där kan du; 
1. Beställa tid 
2. Av / omboka tid 
3. Ansökan om 
habiliteringsinsats 
4. Kontakta mig
5. Rådgivning 
och mer. 

Journaltjänster 
Här kan du ta del av;
1. Din 
journalinformation 
2. Att följa din 
vårdprocess

Läkemedelstjänster
Här hittar du 
information på;  
1. Om dina recept
2. Att se status för 
högkostnadsskydd för 
läkemedel. 

Övriga tjänster
Här kan du ta del av 
alla övriga tjänster som 
t ex;
1. Beställ tolk via 
Tolkportalen
2. Hjälpmedel
3. Få intyg

Tolkportalen 
Du kan också gå direkt till tolkportalen.sll.se  
där kan du logga in med e-legitimation och kan; 
1. Beställ tolk
2. Se dina beställningar
OBS! Boka tidigast 1 vardag (24 timmar innan). 

Alternativ Telefoni  
Välj mottagning "Hörselrehabilitering Vuxna, Hörsel och 
Balansklinken" där kan du lämna meddelande till Alternativ Telefoni 
som att få en tid för service / support för din text/bildtelefon. 


