
Slå på dina aviseringar 
Slå på dina aviseringar så att du får ett sms eller mejl vid uppdateringar i 

programmet, när du till exempel fått ett meddelande från din behandlare.  

Logga in på 1177.se och klicka på Inställningar. Kryssa i rutan för mejl-

avisering och/eller sms-avisering. 

 

 

 

Bra att veta 
► Du kan installera Bank-ID i en mobil, surfplatta eller dator 

om du inte redan har ett. Bank-ID beställer du från en bank 

eller från Skatteverket.  

  

► När du är inloggad på 1177.se kan du även läsa din 

journal, förnya recept och boka, omboka eller avboka tider 

om mottagningen erbjuder det.  

► Tänk på att stänga ner alla öppna fönster i webbläsaren när 

du har loggat ut. Webbläsaren kan tillfälligt lagra 

information om din e-legitimation.  

 

Min vårdplan på 1177.se 
 

 

 
 
Du har blivit erbjuden ett program via nätet som ger dig samlad 
information om hjärtinfarkt ur olika perspektiv.  
 
Programmet syftar till att vägleda dig i vad du själv kan göra för att 
må bra och minska risken för att få en ny hjärtinfarkt.  
Du får stöd i att göra hälsosamma val och förändringar som leder 
till en hälsosammare livsstil. 

Vid tekniska problem vid till exempel inloggning, kontakta supporten på 

1177.se  

Telefon: 0770 – 72 00 00 alla dagar klockan 06 – 22 

Via webb-formulär på 1177.se. Sök på Support e-tjänster 

Stöd efter din hjärtinfarkt 

 

Livsviktigt efter en hjärtinfarkt 

 Rök inte. 
 Ta dina mediciner. 
 Träna mer, motionera och undvik stillasittande. 
 Håll koll på ditt blodtryck och dina blodfetter. 
 Välj hälsosam mat. 
 Minska stressen. 
 Sök hjälp om du känner dig orolig, nedstämd eller får psykiska besvär. 

 

 



Hur går det till? 
Du har tillgång till programmet via 1177 Vårdguidens e-tjänster.  
 
För att kunna arbeta i programmet behöver du tillgång till dator, 
surfplatta, eller smart telefon med en fungerande 
internetuppkoppling.  
 
Du arbetar självständigt med innehållet i programmet genom att 
läsa texter och se filmer. Programmet är uppbyggt i en viss 
ordningsföljd. Arbeta med avsnitt och sidor i tur och ordning.   
 
Du kan med fördel låta en närstående ta del av innehållet i 
programmet! 
 
I vissa avsnitt förekommer information att du ska kunna skriva 
meddelande, göra uppgifter och registreringar. Dessa funktioner är 
inte aktiverade för närvarande. Du kan istället välja att föra annan 
dagbok för att kontrollera dina värden och följa dina resultat.  
  
Frågor som kan uppstå när du arbetar i programmet kan du ta med 
dig till dina planerade besök hos hjärtsjuksköterska eller 
fysioterapeut.  

 

Kontaktuppgifter till vården 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så loggar jag in  
Ditt program hittar du på www.1177.se, eller i appen 1177 
Vårdguiden. 

 
► Logga in med Bank ID, mobilt Bank ID, eller annan e-legitimation. 
 

 

 
► Välj Alla övriga tjänster 
 

 

 
► I listan med tjänster hittar du Få stöd och behandling via nätet. 
Klicka på Stöd och behandling. 
 
 
► Du kan lägga till Stöd och behandling som favorit i din 
webbläsare eller i appen genom att klicka i stjärnan. 
 

 
 
 
 

http://www.1177.se/

