
 

  

Digitalt vårdmöte  

Psykiatrikliniken erbjuder digitala vårdmöten. Ett digitalt vårdmöte fungerar precis 

som ett vanligt besök med skillnaden att du inte behöver åka till mottagningen för att 

träffa din vårdkontakt utan kan göra det via ett videomöte på din mobil, surfplatta eller 

dator.  

  

Du har fått information och gett samtycke till att nästa besök sker som ett videomöte. 

Du kan när som helst utan motivering dra tillbaka ditt samtycke och istället få ett 

fysiskt besök.  

  

Vad behöver du?  

• mobiltelefon, surfplatta eller dator med tillgång till kamera  

• internet med bra uppkoppling   

• en lugn och avskild plats där du inte riskerar att bli störd av någon eller något  

• använd hörlurar för bästa ljud och sekretess  

• Mobilt BankID som du beställer via din bank. För unga 13-17 år, se nedan.  

  

Kallelse till videomöte    

Du kommer att få en kallelse via sms.  

  

Anslut via mobil enhet (mobiltelefon/surfplatta)  

• Koppla upp dig i god tid innan mötet.  

• Ställ mobiltelefonen eller surfplattan stadigt.  

• Om videomötet av någon anledning inte kan 

genomföras, kommer vårdpersonalen att ringa  upp dig 

på mobilen.  

• När du har blivit bokad till ditt första möte får du en länk för nedladdning och 

installation av appen. Följ bara de anvisningar du får under installationen.  

  

  

  

  

 

  

    

PATIENTINFORMATION   

Mitt vårdmöte via mobiltelefon eller surfplatta 
  

  



 

 
  

• Starta appen och välj aktuell mottagning, den ligger under Kungälvs sjukhus.  

• Klicka på Mina sidor längst ner till höger, klicka sedan på Mina ärenden.  

     
  

• Logga in via Mobilt BankID.  

  

• Tryck på knappen ”Gå till besök”. Fungerar tidigast 15 minuter före mötet.  

  

• Du kommer först till ett digitalt väntrum där du testar att ljud, mikrofon, bild och 

internet fungerar. Är det något som inte fungerar får du tips för att lösa ditt 

problem. Får du inte igång det så kontakta din vårdgivare via telefon.  

  

• När allt fungerar som det ska kan du få vänta ett par minuter på att din 

vårdgivare ska ansluta sig.  

  

• I videomötet finns nere till höger två blåa knappar. Den första knappen visar ett 

chattfönster där du kan skriva till din vårdgivare och skicka filer eller bilder. Den 

andra knappen öppnar en meny med några funktioner, där du till exempel kan 

stänga av bild eller ljud och gå ur mötet.  

  

   
            

Efter mötet  

När mötet är genomfört får du svara på några frågor om tjänsten och kvalitén på den. 

Vi är tacksamma om du tar dig tid att besvara frågorna så att vi kan förbättra tjänsten.  

Fakturering  

Ett videomöte kostar lika mycket som ett fysiskt besök. För barn och ungdomar till 

och med 19 år är det avgiftsfritt. Du som är över 19 år får en faktura efter mötet. Om 

du inte deltar eller avbokar senare än 24 timmar före avtalad tid får du en faktura.   

Bilder  

Foton lagras i din journal om vårdgivaren anser att det behövs för din vård och 

behandling. Borttagning av foton följer samma regelverk som borttagning av 

journaltext.  

  

  

 



 

 
  

Barn under 13 år  

Vårdnadshavare kan logga in och göra barnets ärenden tills hen fyller 13 år.  Fr.o.m. 

barnet fyllt 13 år behöver hen egen inloggning med Mobilt BankID.  

  

Barn 13-17 år  

När barnet fyllt 13 år behöver hen ha eget Mobilt BankID för att logga in i Mitt 

vårdmöte. Mobilt SäkerhetsID eller motsvarande fungerar inte. Vårdnadshavare 

behöver besöka banken tillsammans med barnet för att ansöka om Mobilt BankID.  Är 

man två vårdnadshavare så krävs bådas närvaro eller fullmakt från den 

vårdnadshavare som inte är närvarande.  

   

  

Skanna QR-koden för 

nedladdning till mobilen  

   


