
Artrosskola 1177.se 



Vad är artrosskola?
Grunden i behandling av artros är information om 
sjukdomen, fysisk aktivitet och viktkontroll. Det bör 
alla med artrossjukdom ta del av. Den digitala ar-
trosskolan är ett program som ska förmedla kun-
skap till dig som patient. Programmet innehåller 
information och tips för att stödja dig i hanteringen 
av dina besvär.

Programmets innehåll
Utbildningsavsnitt
• Vad är artros?
• Behandling
• Fysisk aktivitet
• Artros kan påverka vardagen, lev aktivt ändå
• Avslutande råd

Övningar
• Övningar för höft, knä och hand

Din behandlare aktiverar övningar om ni kommit överens om detta 
och väljer då ut vilka övningar du bör utföra.



Så loggar du in
Artrosskolan hittar du på https://1177.se genom att logga in på 
e-tjänsterna eller via direktlänk https://sob.1177.se.

• Logga in med BankID, mobilt BankID eller Freja eID Plus.

• Klicka på Stöd och behandling.



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.

• För att skaffa Freja eID Plus behöver du ha en smart mobil, en 
fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett 
besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

• 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.

• Slå på dina aviseringar så att du får ett sms eller e-post vid uppda-
teringar i artrosskolan, när du till exempel fått ett meddelande 
från din behandlare.

Vid tekniska problem vid till exempel inloggning,
kontakta supporten på 1177.se.

Telefon: 0770 - 72 00 00  
alla dagar klockan 06-22.

Eller via webbformulär på 1177.se, 
sök på Support e-tjänster.

Vid frågor om artrosskolan, kontakta din behandlare
• via meddelande i artrosskolan eller
• via telefonnummer: 


