
Manual webbtidbok 
1177 e-tjänster



Hur det ser ut för invånaren

Vårdcentralen Blomman, Blomstaden
Blomstergatan 00, 000 00, Blomstaden

Visa på karta Vägbeskrivning

/Vårdcentralen Blomman, Blomstaden

Webbtidbok

https://www.google.se/maps/dir/?api=1&destination=57.70313731917365,11.96116065276148
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/hitta-vard/kontaktkort/Narhalsan-Kungshojd-vardcentral-Goteborg/#contact


Inloggad i 1177



Uppgifter för Lokal administratör i 1177 e-tjänster
 Aktivera ärendetyperna som tillhör webbtidbok

 Inaktivera ärendetyper som tillhör webbtidbok

 Skriva in villkorstext (villkorstexten ansvarar er förvaltning för, vissa förvaltningar har valt att låsa 
villkorstexten den finns då redan inskriven).

Logga in som personal på 1177
 Logga in på https://personal.1177.se/

 Gå till din mottagning

 Klicka på kortet Ärendetyper

https://personal.1177.se/


Centralt aktiverade ärendetyper på mottagningen 

 Här ser du vilka ärendetyper din mottagning har och vilka som är aktiverade. 

 Att ärendetypen administreras centralt betyder att den delas ut av regionala supporten och      
kan inte raderas av administratör på mottagningen. 

 Lokal administratör kan bara aktivera eller inaktivera ärendetypen.



Aktivera ärendetyp för webbtidbok 
Boka tid

Skriv in villkorstexten i punktform

• Första punkten beskriver ärendet och kommer under Boka tid 

• Följande punkter kommer under viktigt.

• Tryck på den blåa spara knappen längst ner på sidan

När du vill att ärendetypen ska synas för invånaren 

• Klicka i rutan aktivera och spara

Så här ser det ut för invånaren som läser villkorstexten



Aktivera ärendetyp för webbtidbok 
Avboka eller omboka tid 

Skriv in villkorstexten i punktform

• Första punkten kommer 

ovanför viktigt

• Tryck på den blåa spara 

knappen längst ner på sidan

När du vill att ärendetypen ska synas för invånaren 

• Klicka i rutan aktivera och spara

Så här ser det ut för invånaren som läser villkorstexten



Inaktivera ärendetyp för webbtidbok 
Boka tid , Avboka eller omboka tid 

Logga in på https://personal.1177.se/

Gå till din mottagning

Klicka på kortet Ärendetyper

Klicka på ärendetypen som ska inaktiveras

Bocka ur aktivera och tryck på spara

Ärendetypen kommer finnas kvar på listan, 

men är inte synlig för invånaren. 

https://personal.1177.se/


Vårdgivarwebben
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/e-tjanster/


