
PRO  RPG  SKPF     

Temadag den 19 september 2019 på 

Hotell Gustaf Fröding   

E-HÄLSA & E-TJÄNSTER 

Vi hälsas välkomna av 
 Kerstin Erlandsson & Lisbeth Staaf-Igelström 

Jonny Lundgren presenterar dagens program. 
 

Region Värmland: Birgitta Hjerpe & Liselott Larsson. 

Versioner för Region Värmland: Livskvalitet i världsklass, God vård, tillhandahålla sjukvård och hälsa, 

tillgänglighet, individanpassad vård, jämlik, kunskapsbaserad. 

Digitalisering av E-Hälsa går framåt fler och fler tjänster erbjuds. 

Logga in på 1177 med E-legitimation eller lösenord och sms. Där du kan 

läsa din journal, se provsvar, förnya recept, se dina bokade tider, män kan 

beställa PSA-prov, fylla i hälsodeklaration inför operation, följa min 

vårdplan mm. 

Viktiga tel.nr. Teknisk support 1177 0770-72 00 00 

Rådgivning från utlandet +46 771 11 77 00 

Ca. 600 000 äldre är inte uppkopplade till nätet. 

E-Hälsa i andra länder: Mödravård i Nigeria och Kamerun, 

brännskadediagnos i Sydafrika, Malariadiagnostik. Afrika o Asien har flest 

smartphones i världen.Mobilt BankID: 81 % SWISH: 75 % Logga in på 1177 Vårdguiden 70 % 

SWEDBANK: Dan Fröberg: BankID i datorn personlig legitimation, Mobilt BankID i telefonen är alltid 

tillgängligt, du kan sköta ekonomin hemifrån lätt och bekvämt. 

Använd aldrig BankID på andras begäran. Blir vi uppringda av bedragare lägg på, gå inte in  

på dina konton direkt de kan komma åt pengarna. Lämna aldrig ut dina koder. 

SWISH: Smidiga betalningar och överföringar skicka och ta emot pengar. 

Du får blippa upp till 10 ggr. totalt 2000 kr. SWEDBANK hjälper sina kunder att komma igång med 

digitalisering, Mobilt BankID och SWISH. 

Bosse Dalmo vuxenskolan: Hjälper till att komma igång med utbildning i data och mobil. 

Studiecirklar: E-legitimation i olika former, hur vi spärrar tjänster mm.Senior Net: Even Mathisen: 

Informerar om kurser i data och mobil på Seniorernas Hus 

Du kan även få hjälp hemma av en kostnad på 300 kr/tim. 

 

Joseph & Alvin 2 grabbar från gymnasiet: hjälpte till att lägga 

 in APPEN 112 i våra mobiler. 

 

 

Utställning/Mässa: Från Swedbank, Vuxenskolan/SPF, SeniorNett. 

Resurscenter visade bra hjälpmedel 

 



      
Kalle Tervell & Bosse Dalmo      Bosse, repr.fr.Studieförb ABF.& Even 

      
Even berättar om SeniorNett     Dan Fröberg från Swedbank   

 
 

En fullsatt sal många nöjda besökare! 

 

Gittan Magaji SFP 


