
HUR DU GENOMFÖR 
ETT VIDEOMÖTE

Manual och tips 

HEJ OCH
VÄLKOMMEN!

HEJ!



Du kan välja att genomföra ett videomöte på två sätt: via webbsidan 
www.1177.se eller via appen Min Hälsa. För att videomöte ska kunna utföras 
måste du ha tillgång till rätt utrustning.

VIA 1177

Om du ansluter via www.1177.se behöver du ha: 

• Tillgång till en stabil internetförbindelse
• En webbläsare som stöder skype-plugin eller programmet skype för

företag installerat på den dator eller enhet som ska användas.
• Inloggning till 1177.se t.ex. via BankID eller Freja eID Plus.

VIA APPEN MIN HÄLSA

Om du väljer att ha ditt videomöte via appen min hälsa behöver 
du ha tillgång till: 

• Stabil internetförbindelse
• Smartphone Android (lägst Android 5) eller Iphone (lägst OS 9)
• Min hälsa appen installerad (detta görs från playstore eller appstore).
• Mobilt bankID

VIDEOMÖTE MED VÅRDEN

Om du som förälder vill genomföra ett videomöte som ombud för 
ditt barn (0-13 år) så fungerar ombudsfunktionen än så länge bara 
på 1177, inte med appen Min Hälsa.



För att du ska kunna 
se ditt bokade besök 
behöver du lägga till 
din mottagning.  

HUR DU GENOMFÖ ETT VIDEOMÖTE VIA WWW.1177.SE

Sök upp mottagningen och tryck på 
pilen för att fälla ut informationen 
om mottagningen.

Tryck på knappen ”Lägg till 
mottagning”.



Logga in på www.1177.se och under 
E-tjänster gå in under bokade tider.1

Leta upp ditt bokade besök och 
tryck på länken ”klicka här för 

att ansluta och starta ditt videomöte” 

Är det första gången du ska ha ett 
videomöte kan det vara lämpligt att 
ansluta en stund innan den avtalade 
tiden för att säkerställa att utrustning 
fungerar som det ska. 
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När du klickar på länken starta 
videomöte startas antingen skype 
för företag/webbläsare med skype 
pluggin eller så ges du möjlighet att 
installera dessa. 

OBS. Tänk på att beroende på din 
programversion kan det se annor-
lunda ut på din enhet.



När du väl är insläppt i 
mötesrummet måste du 

aktivt välja att aktivera din kamera. 

Tryck på de två symbolerna längst 
till vänster, så att strecken för-
svinner. (Streck över mikrofon-
symbol och kamerasymbol betyder 
att du väljer att inte visa bild eller 
sända ljud till vårdgivaren).
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Bild på dig

Vårdgivare

Välj att logga in som gäst 
och skriv ditt tilltalsnamn 
som gästnamn, tryck sedan 
på anslut.
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Du hamnar nu i 
väntrummet (virtuella 
lobbyn). Håll koll på 
appen så släpper vård-
personal in dig när 
denna är redo. 
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Hej! du är i den virtuella lobbyn. Känn dig som 
hemma. Organisatören släpper snart in dig... 

Kamera och mikrofon är inte aktiva här
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HUR DU GENOMFÖR ETT VIDEOMÖTE  VIA APPEN MIN HÄLSA

Installera och starta appen ”Min Hälsa”. Du måste också ha ett mobilt ban-
kID. Är det första gången du använder appen kommer du att få välja region, 
välj här Regin Kronoberg. Detta val sparas sedan, men kan ändras om så 
önskas.

Nu är videomötet i gång

Videomötet avslutas sedan genom 
att antingen vårdtagare eller vård-
givare trycker på den röda luren. 
Säkerställ att videomötet är avslutat.

bild på dig Vårdgivaren

Avsluta videomöte
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AKTIVERA ELLER INAKTIVERA 
KAMERA OCH LJUD

AVSLUTA SAMTAL

INSTÄLLNINGAR/SUPPORT

MER INFORMATION

STARTA VIDEOMÖTET


