I SAMARBETE MED

Min Doktor – ett alternativ till väntrummet

Min Doktor
– ett snabbare alternativ

Hos Min Doktor får du möjlighet till snabb diagnos och behandling av
legitimerade barnmorskor och läkare, via nätet och utan att boka tid.
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• Välj typ av besvär och besvara de anpassade medicinska frågorna.
Du får också möjlighet att själv beskriva dina besvär.
• Fyll i din personliga kod.
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Hur gör man?
• Du loggar in med ditt BankId på wetterhalsan.mindoktor.se
• Välj typ av besvär och besvara de anpassade medicinska frågorna –
samma frågor som läkaren ställer när du besöker en fysisk vårdcentral.
• Innan du skickar iväg ärendet får du betala, patientavgiften är samma
som i Region Jönköpings län, 250 kr. Frikort gäller. Du kan betala med
kort eller på faktura.
• På wetterhalsan.mindoktor.se hjälper vi också barn över två år,
och precis som på en vanlig vårdcentral är vård av barn mellan
2–20 år kostnadsfri.
• När läkaren har bedömt ditt ärende och svarat dig, oftast inom en
timme, så får du ett mejl som ber dig logga in igen för att läsa svaret.
• Ibland får du besvara fler frågor från läkaren eller komplettera med
bilder. Har du någon ytterligare fråga kan du också ställa dem här, så får
du ett nytt mejl när läkaren svarat.
• Att kommunikationen inte sker direkt betyder att både du och läkaren
kan läsa varandras svar när det passar er, ni slipper sitta och vänta på
varann, och kan utnyttja er tid emellan svaren bättre.
• Vid behov av provtagning sker det på en vårdcentral nära dig och om
läkaren skriver ut recept kan du hämta det på närmaste apotek.

•

Ont i halsen

Du som patient behöver inte vara listad hos Wetterhälsan för att nyttja

•

Urinvägsbesvär

den digitala vårdcentralen. Men om, eller när, du väljer att lista hos

•

Ögoninflammation

Wetterhälsan kan vi göra mer för dig, till exempel vid behov hjälpa till att
boka ett fysiskt läkarbesök hos oss.

Logga in på halland.mindoktor.se
Din personliga kod:

