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Vanliga frågor till 1177 Vårdguiden

• Hur sjuk ska jag vara för att åka till akuten?

• Vad är det för skillnad på husläkarmottagning, 
närakut och akutmottagning?

• Vad kostar och vad har jag rätt att få?

• Hur bokar jag enklast en tid?

• Varför får man inte medicin direkt?



Svaren finns på 1177 Vårdguiden

• 1177 Vårdguiden besvarar dina frågor om hälsa 
och sjukvård samt ger medicinska råd på 
telefon, webben och i tidningen. 



Om 1177 Vårdguiden

• 1177 Vårdguiden är den första ingången till vård och hälsa i 
Stockholms län. 1177 Vårdguiden erbjuder medicinskt granskad 
information, e-tjänster och kontakt med hälso- och sjukvården, dygnet 
runt och året om. 1177 Vårdguiden finns på telefon, webben och som 
tidning.

• Via 1177 Vårdguidens kanaler kan du söka information och fråga om 
råd om sjukdomar och om sjukvården, till exempel vilken vård du ska 
söka eller var närmaste mottagning finns.

• Vi gör även regelbundna informationskampanjer till exempel vid 
influensasäsong.



1177 Vårdguiden på telefon
• När kan man ringa? 

Telefonnumret 1177 kan du ringa och få 
sjukvårdsrådgivning dygnet runt alla dagar i veckan. Du 
kan ställa frågor om dig själv eller åt en anhörig. Du kan 
också få svar på det som står på 1177.se, till exempel 
frågor om patientavgifter och rättigheter. 

• Vem svarar? 
Sjuksköterskor med lång erfarenhet i yrket. Det finns 
bland annat specialister inom barnsjukvård. 
Sjuksköterskorna är utbildade i samtalsmetodik och kan 
hantera samtal även från personer som inte talar så bra 
svenska. 

• Vad kan du få hjälp med?
Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt 
behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt 
vårdmottagning när det behövs. 

• Vad frågar sjuksköterskan i början av samtalet? 
Sjuksköterskan kommer att fråga efter personnummer 
men det går bra att vara anonym. Foto: Kristian Pohl



1177 Vårdguiden på webben

• 1177 Vårdguiden på internet består av:
– 1177.se med personliga e-tjänster.
– 1177 Vårdguidens Facebook.



1177 Vårdguiden tidning

• Tidningen 1177 Vårdguiden är en redaktionell 
tidning som arbetar för att främja hälsofrågorna i 
Stockholms län.

• Tidningen delas ut fyra gånger per år 
till alla hushåll i Stockholms län. 

• Informationen i tidningen är granskad 
av medicinska experter.

• För att beställa prenumeration till 
skolan/medborgarkontoret kontakta 
vardguiden@sll.se 
Ange adress och antal exemplar. 

mailto:vardguiden@sll.se
mailto:vardguiden@sll.se


1177 Vårdguiden på flera språk

• 1177 Vårdguiden finns på flera språk på webben och i 
en del tryckt material. 

• 1177 Vårdguiden på telefon finns även med tolk på 
arabiska och somaliska mellan kl. 08-22. 
- arabiska: 0771-11 77 91
- somaliska: 0771-11 77 90

 Exempel på artiklar som finns översatta på andra språk 
på 1177.se är:
- välja vårdmottagning
- ont i örat hos barn
- hitta rätt i sjukvården
- vård för asylsökande
- vårdgaranti
- fosterdiagnostik

Foto: Kristian Pohl



Hitta rätt i vården

• Det finns många ord och begrepp i vården, det kan verka förvirrande om du inte ser 
framför dig hur det hänger ihop.  Syftet med de olika vårdnivåerna och mottagningarna 
är att du ska få rätt hjälp. Det finns ibland en missuppfattning att ”är man sjuk går man 
till sjukhus oberoende av vad det är”.

• 1177 Vårdguiden är en del av vårdkedjan – den allra första delen – det du behöver 
veta är hur du kontaktar 1177 Vårdguiden. Fråga oss så guidar vi vidare.

• 1177 Vårdguiden är till för alla invånare och finns därför tillgänglig via olika typer av 
kommunikationskanaler. För vissa är det enklast att använda webben och tjänsterna 
där. Andra väljer att ringa.

• 1177 Vårdguiden är en rådgivningstjänst - men också en vägvisare in i vården. Du kan 
ringa 1177 Vårdguiden när du behöver råd. Eller när du behöver hjälp med var du kan 
söka vård.



Hitta rätt i vården
• Husläkarmottagning

På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagningen kallas också 
vårdcentral. Om läkaren på husläkarmottagningen beslutar att du behöver specialistvård får du komma till en 
specialistmottagning.   

Husläkarmottagningarna har öppet vardagar mellan 08.00 – 17.00 för rådgivning och besök. Du kan vid behov få tid 
samma dag. Du bokar en tid för besök genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. Om du är akut 
sjuk kan du gå till husläkarmottagningen utan att boka tid.

• Närakut
När vårdcentralen har stängt, kan du få hjälp på en närakut. Närakuten har öppet 17.00 – 22.00 på vardagar och 08.00 – 
22.00 på helger. Närakuten tar hand om olycksfall och akuta besvär som inte är livshotande. Du hittar alla adresser på 
1177.se eller genom att ringa 1177. 

• Jourläkarbil
På kvällar, nätter och helger, när din husläkarmottagning har stängt kan i vissa fall en jourläkare göra hembesök. Ring 
telefonnummer 1177 så får du prata med en sjuksköterska som bedömer om jourläkaren ska komma hem till dig. 
Hembesök är i första hand till för sjuka barn över 1 år, äldre personer samt personer som av något skäl har svårt att ta sig 
till närakuten på egen hand.

• Akutmottagning
Om du plötsligt blir svårt sjuk eller allvarligt skadad ska du åka till en akutmottagning på ett akutsjukhus. Det kan till 
exempel vara om du får svåra bröstsmärtor, svårt att andas, skallskador, benbrott, djupa sårskador eller större blödningar. 
Det finns särskilda akutmottagningar för akut sjuka barn. Sjukhusens akutmottagningar har öppet dygnet runt. 

Ring alltid 112 när det är fara för liv och du behöver hjälp direkt. 



Att använda 1177.se

1. Söka på 1177.se: 
sjukdomar och vårdgivare

2. 1177 Vårdguidens e-tjänster

3. 1177.se som stöd i vardagen



Hitta information på 1177.se

På startsidan finns aktuella nyheter.

När du vill hitta information kan du klicka dig fram med 
hjälp av rubrikerna eller använda sökfunktionen.



Filmer och bildspel

På 1177 Vårdguiden finns många 
filmer. De handlar bland annat om 
att bli förälder, hur en behandling 
eller undersökning går till eller vilka 
rättigheter du har i vården. Det finns 
också bildspel, bland annat riktade 
till barn och de handlar om att våga 
berätta om jobbiga saker i livet.



E-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster finns 
tillgängliga via personlig inloggning på 
startsidan på 1177.se. 

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel beställa 
läkartid, förnya recept, ställa frågor, välja husläkarmottagning 
och barnavårdscentral.



1177 Vårdguiden som stöd i vardagen

1177 Vårdguiden ger rådgivning om 
förebyggande hälsovård. Det finns olika 
verktyg för att skaffa sig inspiration i vardagen 
till exempel pausgympa, hälsoplan och tester. 
Vårdguidens tjänst Rökfri hjälper personer 
som vill sluta röka.



Hälsotester

Exempel på tester som finns på 
1177.se. 

Du hittar testerna under temat ”
Hälsa och livsstil”. 



Tjänsten Rökfri på 1177.se

Rökfri hjälper dig att sluta röka.

Tjänsten är gratis och tillgänglig när som helst 
och dygnet runt via datorn eller mobilen. 

Du kan också ladda ner den från  rokfri.1177.
se



Dina rättigheter som patient

• Valfrihet /vårdval
– Du har bland annat rätt att välja din husläkarmottagning.

• Vårdgaranti
– Är till för att du ska få kontakt med vården och få den vård du 

behöver inom rimlig tid. 

• Högkostnadsskydd
– Du betalar ett maxbelopp i patientavgifter under ett år. 
– När du uppnått maxbeloppet får du ett frikort som ger dig rätt till 

kostnadsfri vård under en viss tid.

• Patientsäkerhetslagen
Du som patient har rätt att känna dig trygg och säker i ditt möte med 

vården. Har du blivit felbehandlad eller skadad har du möjlighet att få 
upprättelse och skadestånd.

• Rätt till tolk
– Du har rätt till gratis tolkservice när du besöker en mottagning. 


