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Uppmaning om listning via 1177
Uppmaning att hänvisa patienten till e-tjänst för listning på vårdcentral
På 1177 Vårdguiden finns en e-tjänst där patienten efter inloggning direkt kan välja att
lista om sig till mottagning eller BVC. Genom att mottagningen i första hand hänvisar
patienten till e-tjänsten skulle det underlätta för både verksamheten och patienten.
Husläkarkansliet hanterar dagligen ett alldeles för stort antal blanketter för listning där
patienter önskar lista sig på mottagning. Dessa blanketter är inte alltid korrekt ifyllda
vilket medför ett stort merarbete för Husläkarkansliet.
Ett övergripande mål är att användningen av digitala lösningar och e-tjänster ska
användas där det är möjligt och effekter ska genereras inom Region Uppsala och
samhället i sig. Därför är det viktigt att i första hand alltid hänvisa patienten till våra
digitala tjänster.
Nedanstående instruktion kan vid behov skrivas ut av mottagningen och lämnas till
patienten istället för blanketten.
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Välj vårdcentral eller barnavårdscentral
Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du själv lista om dig på vårdcentralen
eller barnavårdscentralen.
Gör så här:
Logga in genom att gå till webbsidan 1177.se och klicka på Logga in-ikonen (uppe till höger).
Du kan där välja att logga in med BankID, Mobilt BankID eller Freja eID Plus.
När du loggat in – Klicka på Välj vårdcentral, läkare eller barnavårdscentral.

Du ser där din nuvarande husläkarlistning och kan själv ändra ditt val.

Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster på https://www.1177.se/Tema/E-tjanster/

Om du behöver hjälp eller om du har frågor
Kontakta supporten så får du hjälp direkt. Använd kontaktformuläret på supportsidorna på
1177.se eller ring telefonnummer 0770-72 00 00, öppet alla dagar 6 - 22.

Mottagningens namn:
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