
Steg för steg-guide 

Hur du sparar, installerar och skickar information till oss på ett säkert sätt. 

Skicka information via mobil/app: 

1. Ladda ner KIND-appen (ljusrosa med svart text) den finns där appar finns och är gratis. 

2. Skapa en inloggning i KIND-appen. 

3. Klicka sedan på länken för hälsotestet (finns i din orderbekräftelse från smärt- och 

hälsokliniken). 

4. När du svarat på frågorna och känner dig klar: klicka på ”skicka hälsotest”. 

5. Klicka sedan på ”ladda ner svar (PDF)” 

6. Nu har du fått upp dina svar i en PDF klicka då på dela-symbolen (en fyrkantig ruta 

med en pil upp) för att kunna kopiera dina svar. 

7.  

a)  Välj kopiera, nu är dina svar kopierade och du loggar in på KIND-appen. 

Eller: 

b)  Välj spara i filer, välj hämtningar, och spara. Nu loggar du in i KIND-appen. 

 

8. När du är inloggad i KIND:  

a) Öppna meddelandefliken, klistra in dina svar från hälsotestet genom att sätta 

fingret i meddelanderutan, välj klistra in och skicka som ett meddelande. 

Eller: 

b) Om du sparade i filer (7b ovan), tryck på + och välj ”dela PDF-fil” och skicka. 

 

9. Allt är krypterat och endast vårdgivaren på Smärt- och hälsokliniken kan se dina svar 

och vi har tystnadsplikt. Lycka till! 

 

Skicka information via dator: 

1. Gå in på www.kind.app  

2. Klicka på bli kund - fyll i dina uppgifter 

3. Logga sedan in på KIND:  

a. Du får först ange ditt telefonnummer 

b. Du får ett mail till den mail du angav vid registrering med en 6-siffrig kod som du fyller i 

c. Fyll i din personliga kod som du skapade vid din registrering 

d. Välj att du är kund hos en vårdgivare (smärt- och hälsokliniken) 

e. Nu är du inne på ditt personliga konto 

 

4. Klicka på länken för hälsotestet (finns i din orderbekräftelse från smärt- och hälsokliniken) 

5. Svara på frågorna, när du känner dig klar - Klicka på ”skicka hälsotest” 

6. Klicka på ”ladda ner svar (PDF)” 

7. Öppna din PDF och spara den på skrivbordet 

8. Logga in i KIND och tryck på meddelande (längst ner i vänstra hörnet) 

9. Klicka på plustecknet till vänster om skrivrutan 

http://www.kind.app/


10. Välj ”dela PDF-fil” 

11. Leta upp ditt hälsotest på skrivbordet och lägg till 

12. Hälsotestet krypteras och skickas till oss 

 

Lycka till och välkommen att kontakta oss om du har några frågor: 

Hej@smartochhalsokliniken.se 

Mvh Teamet på Smärt- och hälsokliniken 


