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Videobesök för barn under 13 år 

Du har fått en kallelse till ett videobesök. Eftersom du är under 13 år är det din 

vårdnadshavare som kan nå länken till videomötet genom att agera ombud för dig via 1177 

Vårdguidens e-tjänster.  

 

Om inget annat är angivet på kallelsen vill vi att både du och din vårdnadshavare närvarar 

vid videomötet.  

Agera ombud på 1177.se för barn under 13 år 
När man agerar ombud i 1177 Vårdguidens e-tjänster loggar vårdnadshavare in på 1177.se 

med sitt eget personnummer och Bank-ID. I inloggat läge kan man sedan lägga till de barn 

som man vill agera ombud för. Det här behöver man bara göra första gången. Därefter är 

barnets inloggning kopplat till vårdnadshavarens tills barnet fyller 13 år. Information om vem 

som är vårdnadshavare hämtas från folkbokföringen. 

 

Så här gör du: 

1. Börja med att logga in på 1177.se. 

2. Klicka på texten Lägg till barn. Skriv därefter in barnets personnummer. 

3. Klicka på barnets namn. 

4. Klart! Nu kan du göra barnets ärenden, till exempel koppla upp till ett videomöte 

med vården. 

 

Som vårdnadshavare kan du få e-post eller sms när barnet har fått ett nytt meddelande i sin 

inkorg. Ange telefonnummer eller e-postadress under Inställningar och markera på vilket 

sätt du vill få dina aviseringar. 

Barn över 13 år ska logga in själva 
När du fyller 13 år når du e-tjänsterna genom att logga in med din egen e-legitimation. Då 

kan vårdnadshavaren inte längre hantera eller ta del av dina ärenden, om inte du som barn 

ber om hjälp.  

E-legitimation kan man skaffa hos exempelvis sin bank. Man kan även använda mobilappen 

Freja eID Plus för att logga in i 1177.se.  

Tyvärr fungerar inte alla typer av e-legitimation. E-tjänsterna stöder till exempel inte 

inloggning med Mobilt SäkerhetsID, en e-legitimation som riktar sig till unga.  

  
Du kan välja att ansluta till e-besöket på en dator eller via en mobil enhet 

(surfplatta/smartphone). Tillvägagångssättet är lite olika. 

Du kan följa hur man gör på kommande sidor: 
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Ansluta via 1177 på dator med webbkamera 
Om du vill ansluta till videomötet på din dator så behöver du installera Skype-mötesapp för 

webb. Räkna med att det tar en stund första gången. Börja därför i god tid före ditt besök.  

 

GÖR SÅ HÄR: 

Vårdnadshavare loggar in i sitt konto på 1177.se. Välj aktuellt barn och gå in under Bokade 

tider. Leta upp videomötet och välj Klicka här för att ansluta till videomötet.  

 

 
 

Välj Installera och anslut med Skype-mötesappen (webb).  

Har du den redan installerad så öppnas Skype mötesapp direkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv in barnets förnamn och efternamn i fönstret och klicka på Anslut. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ska videomötet starta och du hamnar i ett väntrum. När vårdpersonal ansluter kommer 

bild och ljud kopplas upp. Det kan ta en liten stund.  

 

Om vårdpersonal inte ser eller hör dig kan du behöva aktivera din kamera eller mikrofon 

genom att klicka på aktuell symbol.  

  

Kamera    Mikrofon                 Avsluta 
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Ansluta via 1177 på surfplatta eller smartphone 
Om du vill ansluta till videomötet på din surfplatta eller smartphone behöver du installera 

appen Skype för företag. Gör detta INNAN du loggar in på 1177.se. Räkna med att det tar 

en stund första gången. Börja därför i god tid före ditt bokade besök.  

 

När Skype för företag är installerad på enheten kan vårdnadshavare logga in i sitt konto på 

1177.se. Välj aktuellt barn och gå in under Bokade tider. Leta upp videomötet och välj 

Klicka här för att ansluta till videomötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu öppnas appen Skype för företag automatiskt på din enhet. Klicka på Anslut som gäst. 

Skriv in barnets förnamn och efternamn. Klicka på den blå pilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ska videomötet starta och du hamnar i ett väntrum. När vårdpersonal ansluter kommer 

bild och ljud kopplas upp. Det kan ta en liten stund.  

 

Om vårdpersonal inte ser eller hör dig kan du behöva aktivera din kamera eller mikrofon 

genom att klicka på aktuell symbol.  

  

Kamera    Mikrofon                 Avsluta 
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Tips för ett bra videobesök 

• Koppla upp dig på en plats där du har en stabil internetuppkoppling.  

• Se till att du sitter där det är lugnt och tyst.  

• Ha god belysning i rummet med mer ljus framför än bakom ditt ansikte.  

• Använd gärna ett headset för bättre ljudkvalitet och även för sekretess.  

• Var förberedd på att legitimera dig i samband med besöket. 

Säkerhet 
Ett videobesök dokumenteras i din journal precis som vid ett fysiskt besök. 

Ett videobesök är säkert för dig som patient: 

• Säker inloggning med e-legitimation.  

• Inga personuppgifter sparas i videomötesappen.  

• Ingen datatrafik eller information lagras då du genomför ett videobesök. 

• Videobesöket spelas inte in.  

Felsökning 

Ljud eller mikrofon fungerar inte?  

• Klicka på symbolen med mikrofon på skärmen. 

• Kontrollera volymnivå.  

• Kontrollera så att du inte kommit åt muteknappen på ditt headset.  

Ingen bild? 

• Aktivera din kamera genom att klicka på symbolen med videokamera på skärmen.  

• Avvakta en kort stund – det förekommer en viss fördröjning med bilden i samband 

med inloggning.  

Samtalet bryts? 

• Videobesöket kan brytas, till exempel om du får ett inkommande telefonsamtal. Du 

kan då ansluta på nytt till videobesöket via länken på 1177.se 

Du lyckas inte starta videobesöket? 

• Om du inte lyckas starta videobesök på utsatt tid, avvakta, du kommer bli uppringd 

av vårdpersonalen. 

 

    

 


