
 
   

 
 

Besked direkt via 1177.se när det gäller din AK-behandling 

Nu kan du som har behandling med blodförtunnande läkemedel (AK-

behandling) få dina doserings- och uppföljningsbrev digitalt och direkt via din 

inkorg i 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Det innebär: 

• att du ser ditt meddelande omgående efter det att din mottagning skickat det till 

dig och behöver inte vänta på att brevet ska komma fram med posten. 

• att du kan ta del av dina meddelande oavsett var du befinner dig och behöver inte 

meddela din mottagning tillfälliga adressuppgifter vid till exempel längre semester. 

• även en förbättring för miljön då papper och transporter minskar. 

Du behöver göra följande för att få dina meddelande via 1177.se: 

1. Du behöver kunna logga in på 1177.se med BankID, Freja eID plus eller 

annan e-legitimation.  

2. Du behöver logga in på 1177.se och kontrollera under Inställningar att du ha 

ställt in att du vill ha aviseringar via sms eller e-post. Kontrollera också att ditt 

mobilnummer och e-postadress är uppdaterade. 

3. Du behöver meddela att du från nu vill ha dina besked om dosering och 

uppföljning via 1177.se. Det gör du till oss på mottagningen som behandlar dig 

med blodförtunnande läkemedel (vårdcentral eller AK-mottagning). 

Du ansvarar sedan för att regelbundet kontrollera, läsa och följa den informationen 

som skickas till dig via 1177.se på samma sätt som du är ansvarig att ta del av den 

information du idag får via brev på posten. En anteckning görs i din journal att du 

önskar och samtyckt till att få informationen via 1177.se. 

Så fungerar det: 

• Du får ett sms eller e-post från 1177 som berättar att du har ett meddelande i 

1177 Vårdguidens e-tjänster. 

• Logga in och läs meddelandet som finns i Inkorgen. 

• Klicka på meddelandet för att se ditt provsvar, aktuell dosering och när det är 

dags för nästa kontroll. Det är samma information som du idag får som brev 

på posten.  

 


