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Kallelse

Vi har bokad tid för videomöte med Barn- och ungdomshälsan Kalmar.
Du/Ni kommer att träffa 

Tid: Måndagen den 22 februari 2021 kl. 13:30.

Videomötet genomförs via 1177.se på dator, smartphone eller surfplatta.
Videomötet är bokat på barnet. Om barnet är mellan 0-12 år, loggar du som
vårdnadshavare in på 1177.se och väljer barnets namn under Agera ombud. Barn
som är 13-17 år loggar själva in på 1177.se med BankID eller Freja eID Plus som
är en gratis, mobil, svensk e-legitimation. För mer information om hur du loggar in
se 1177.se/Kalmar-lan/logga-in.

För att hitta det bokade videomötet måste barnet ha aktuell mottagning, Barn- och
ungdomshälsan Kalmar, tillagd. Finns inte mottagningen tillagd så klicka på Hitta
och lägg till under Mottagningar och sök upp aktuell mottagning. Välj Lägg till
mottagning. När du lagt till mottagningen hittar du länken för att ansluta till ditt
videomöte under fliken Bokade tider. Länken är delbar.

Om du stöter på problem inför ditt videomöte ringer du supporten på
telefonnummer: 0480-84075.

Videomötet är avgiftsfritt.

Med vänlig hälsning
Barn- och ungdomshälsan Kalmar

Region Kalmar län - Regionkalmar.se - 1177.se
Telefon, växel: 0480-840 00, 0490-860 00, 0491-78 20 00
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Information till dig som patient

Om tiden inte passar - kontakta oss så snart som möjligt. Detta gör du via våra
e-tjänster på 1177.se eller på telefon 

Uteblir du från mötet eller lämnar återbud senare än 24 timmar före utsatt tid har
Region Kalmar län rätt att ta ut en avgift på 200 kronor. Detta gäller även för vård
som annars är avgiftsfri eller om du har frikort.

Dina kostnader för vårdkontakter samlas månadsvis på faktura som du betalar i
efterhand. Region Kalmar län erbjuder e-faktura.

Tänk på att ha din legitimation redo att visa upp i samband med mötet.

På 1177.se hittar du råd om hälsa och vård samt information om rättigheter och
regler för dig som patient. Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kontaktar du din
mottagning på ett tryggt och enkelt sätt när det passar dig.
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Telefon, växel: 0480-840 00, 0490-860 00, 0491-78 20 00




