
Lathund 1177 för Voice Over  

 

Vad är 1177? 
1177 är en riksomfattande tjänst för hjälp och 
råd inom sjukvården. Här kan du få hjälp med 
till exempel  

• Söka på och läsa om symtom på olika 
sjukdomar. 



• Söka information om läkemedel samt läsa 
bi-packsedlar.  

• Av- och omboka tider för vårdbesök. 
• Läsa dina journaler. 
• Förnya recept. 
•  Med mera  

För att kunna få tillgång till vissa funktioner 
krävs det att du har tillgång till Mobilt bank-
id. Det fungerar bra att använda både iPhone 
och iPad samt Android enheter för att 
besöka 1177. För skärmläsning dvs Voice 
over på iphone rekommenderar vi Safari och 
på android med talkback rekommenderar vi 
Chrome som de webbläsare som fungerar 
bäst. 

 
  



Så här hittar du till 1177.se  
 

Skriv in 1177.se i adressfältet i webbläsaren 
tryck sedan på okej-knappen längst ner till 
höger på tangentbordet.  

Du kommer därefter att få välja län som du vill 
gå in på. Dubbelklicka på det län eller region 
du vill välja. Du kan när som helst byta region 
genom att dubbelklicka på ”välj en annan 
region”.  

 



På startsidan finns allmän information från 
vården, denna information kan se olika ut 
varje gång du besöker sidan.  

 

Så här navigerar du på 1177 
Du kan nu välja att trycka på knappen ”hitta 
vård”, här kan du hitta kontaktuppgifter till 
vården. 

 



Här finns även knappen för att logga in på 
1177, mer om det senare. 

Klickar du på meny-knappen får du upp en lista 
med fler alternativ. Du kan navigera dig fram 
till det du letar efter med hjälp av de olika 
kategorierna i listan. 

 
Ovanför meny-knappen finns även en sök-
knapp. Klickar du där kan du söka på det du 
letar efter genom att skriva på tangentbordet.  



 

Så här loggar du in på 1177 
 

För att kunna logga in krävs mobilt bank-id.  

Tryck på knappen ”logga in”. 

Välj vilken typ av legitimation du vill använda. 
Välj Bank-id. 



 
Tryck nu på knappen ”öppna bank-id”. 

Bank-id appen öppnas nu automatiskt. 

Skriv in din 6 siffriga kod. 

 

Om du får ett felmeddelande när bank-id 
öppnas, gå tillbaka till 1177, tryck på ”avbryt” 
knappen och försök igen.  



Efter att du skrivit in din kod loggas du in på 
1177 

 

Som inloggad på 1177 kan du bland annat se 
dina bokade tider och läsa din journal.  

Glöm inte att logga ut när du är färdig. Logga 
ut är uppe till höger på sidan. 

 

Tips: 

För enklare inloggning kan du aktivera touch-id 
eller face-id på din iphone i bank-id appen. Då 
loggar man in med fingeravtryck eller 
ansiktsigenkänning och behöver inte använda 
koden. 

På android kan man aktivera motsvarande 
funktion. I vissa inloggningar och bekräftelser 
måste koden anges även om touch-id är 
inställt. 

 



 

 

 


