
 

 

 

 

 

Din BVC sköterska………………………………………... 

Under ditt barns första år på BVC bokar vi tiderna, när ni är på besöket. Tiden du fått kan 

du själv omboka via 1177 webbtidbok. Vi kallar till alla läkarbesök under hela ditt barns 

BVC-tid, vid ombokning av dessa tider måste du ringa 0372-155 92. Vi har telefontid alla 

vardagar mellan 09:00-09:30.  

Efter det första året bokar du själv ditt barns besök via 1177 webbtidbok. Information 

angående vad besöket innehåller hittar du via en länk när du bokar. Du kan även ringa och 

boka ditt barns besök. 

Besöken som du själv bokar åt ditt barn är vid: 

□ 18 månader 

□ 2,5 år 

□ 4 år 

□ 5 år 

 

 

 

Tillgång till 1177 e-tjänster:                                                  

Du behöver ha tillgång till e-legitimation och internetuppkoppling via smartmobil, dator 

eller surfplatta för dessa tjänster.  

Du loggar in på ditt barns vårdärenden via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Därefter klickar 

du på barnets namn under rubriken Agera ombud. ” Klicka på inställningar och fyll i de 

uppgifter som begärs. OBS! Var noga med att välja JA på frågan avisering via sms/ e-

postadress från 1177 Vårdguiden. OBS du måste uppdatera vid byte av mobilnummer eller 

e-postadress Nu kan du göra barnets ärenden. Sök fram Barnavårdscentralen Läkarhuset 

under Mottagningar ”Hitta och lägg till”.  



 

 

Gå in på enheten och du har nu tillgång till enhetens e-tjänster. Välj ”Kontakta mig” och 

skriv ett meddelande till oss.  

Nu har vi en gemensam kontaktväg där vi kan nå varandra tills ditt barn fyllt 13 år. 

Därefter kan barnet logga in själv om hen har bank-ID eller Freja eID.                             

 

Var hittar jag mitt barns journal och provsvar?                              

Svar: Via 1177 vårdguidens e-tjänster kan du ta del av ditt barns journal samt provsvar. 

Vi gör en kort sammanfattning av provsvar/undersökningar för att underlätta din 

förståelse.   

 

Vad innebär planeringen i mitt barns journal?                              

Svar: När ditt barn har besökt eller samtalat med oss på Läkarhusets BVC skapas en 

gemensam planering i journalen. I planeringen av ditt barns vård framgår det om du 

eventuellt ska boka återbesök och hur ditt barns fortsatta behandling ser ut. Tanken bakom 

planeringen är att du som förälder kan bli mer delaktig. Om något händer som inte följer 

planen kontaktar vi dig eller du oss. 

 

Hur bokar jag/ombokar besök till Läkarhusets BVC?                                                                                          

Svar: Du kan som vanligt ringa 0372/155 92 under vår telefontid på BVC, vardagar mellan 

klockan: 09:00-09:30. Till barn under 1år bokas nästa tid när du och ditt barn är på BVC, 



dessa tider kan du vid behov omboka via 1177.se vårdguidens e-tjänster. BVC kontroller 

vid 18 månader, 2,5 år, 4 år och 5 år kan du både boka och omboka via 1177 vårdguidens 

e-tjänster. Vid alla besök där även läkare ingår kontaktar vi dig från BVC. Dessa besök 

kan endast ombokas via telefon 0372-155 92. 

 

Vad innebär tjänsten Reminders?              

Svar: Ja, Du får en påminnelse i din mobil 1–2 dagar innan ditt barn har ett besök i vården 

eller när ditt barn får ett nytt recept på apoteket. Du ringer BVC eller kontakta oss via 

1177 e-tjänster för att få tjänsten aktiverad. För att tjänsten ska fungera måste vi alltid ha 

ditt aktuella telefonnummer.             


