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Inloggning 

Logga in 

För att logga in klickar du på länken ”Logga in” som du hittar högst upp till höger på sidan.

När du klickat på ”Logga in” kommer du att se nedanståtende ruta.  

Där fyller du i din e-postadress och lösenord. Klicka därefter på den stora ”Logga in” knappen.

 

Glömt lösenord 

Om du glömt ditt lösenord klickar du på länken ”Glömt lösenord?”. 

På nästkommande sida får du ange din e-postadress och klicka på ”Skicka”. 
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Logga ut 

För att logga ut klickar du på länken ”Logga ut” som du alltid hittar längst upp på höger sida. 
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Behandlingar / Tjänster 

Lägg in era behandlingar 

Det första ni behöver göra för att vara sökbara på Bokavård.se är att lägga upp de tjänster ni erbjuder 

och som ni vill ska vara bokningsbara via Bokavård.se. Att lägga upp en tjänst är enkelt och går fort. 

Börja med att logga in och därefter klicka på länken Hantera behandlingar.  

 

Ange behandlingskategori och välj en i förväg 

inlagd behandling i listan eller lägg till en ny 

behandling. 

Fyll i information om behandlingens längd, pris 

samt en kort beskrivningstext. 
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Redigera behandling 

Att redigera en behandlings information, pris eller längd är väldigt enkelt att göra. 

Börja med att logga in och därefter klicka på länken Hantera behandlingar.  

Klicka därefter på ”Redigera” länken för den behandling du vill redigera. 

Nu kan du enkelt redigera behandlingens uppgifter. 
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Rabattera en behandling 

Du kan välja att rabattera en specifik behandling under en viss tid. Fördelen med att ange en rabatt 

på en behandling istället för att ändra behandlingen grundpris är att behandlingen visas 

kampanjmärkt för patienter. Vid kampanjmärkning visas rabattsatsen i underkant av profilbilden 

samt att det gamla priset blir överstruket och det nya priset visas i rött, som på denna bild. 

 

För att rabattera en behandling följer du stegen i ”Redigera behandling”. På redigeringssidan ser du 

nedanstående formulär på höger sida. 

För att aktivera rabatt på en behandling ändra Rabattstatus till Aktiv.  

Välj därefter vilken rabattsats (i procent) som skall gälla. 

Ange slutligen hur länge rabatten 

skall gälla.  

OBS! Slutdatumet gäller för den 

tidpunkt då själva 

bokningsförfarande görs och inte 

för den faktiska bokade tiden. 

När du gjort dessa ändringar 

klickar du på ”Spara” knappen 

längst ner på sidan. 

Tips: Ange hellre korta rabattperioder och upprepa dessa istället för att ange långa rabattperioder. 

På så sätt har du bättre kontroll över dina rabatter och du minskar risken att många fler än du önskar 

ska boka till rabatterade priser.  
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Hantering av kalender 

Lägg till lediga tider 

För att kunna få bokningar via Bokavård.se är det viktigt att ni kontinuerligt lägger upp de tider ni har 

tillgängliga för bokningar.  

OBS! Mängden lediga tider som ni lägger upp på Bokavård.se påverkar hur ni rankas i våra söklistor. Ju mer 

tider desto bättre ranking får ni. Så tänk på att alltid lägga upp så mycket tider ni kan för bästa möjliga ranking. 

Börja med att logga in och därefter klicka på länken Kalender.  

 

För att lägga till en tid klickar du på kalendern där du vill att tiden skall starta. Håll sedan knappen 

intryckt och dra till den blåa rutan som syns till den tid som skall vara slut tid. 

Alternativ Klicka på starttiden och släpp knappen. En ruta kommer att 

synas där du kan redigera start och sluttid manuellt.  
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När du markerat det tidblock du vill lägga till dyker följande ruta upp. Kontrollera att tiden stämmer, 

gör eventuella ändringar och klicka på Spara. 

Tips! Du kan även välja att ange tid som Privat. Den funktionen används för att blockera tider för att kunna 

bokas in eller som påminnelse till dig själv att inte boka in något där. 

 

 

Ändra tillgängliga tider 

För att ändra tillgängliga tider börja med att klicka på markerade blåa ytan. 
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Då dyker en ruta upp med de tidsangivelser som du tidigare lagt till. Här kan du välj att antingen göra 

ändringar och därefter klicka på Uppdatera för att spara dessa eller att ta bort tiden genom att klicka 

på Ta bort. 
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Presentation 

Uppdatera din profilsida 

Alla praktiker har en profilsida på Bokavård.se. Det är viktigt att ha en bra profilsida med utförlig 

information om dig vårdgivare för att attrahera möjliga patienter på bästa sätt. 

Börja med att logga in och därefter klicka på länken Redigera profilsida.  

 

På din profilsida finns det för närvarande tre fält som du kan för att bygga upp en bra presentation. 

Du kan även klicka länken Redigera dina användaruppgifter för att redigera dessa. De fält som kan 

redigeras är Presentation, Certifieringar & Medlemskap samt Talar följande språk.  

 

 

För att redigera dessa fält klickar du på länken Uppdatera eller Lägg till ny. 
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När du klickat på Uppdatera kommer du till följande sida där du helt skriver en bra presentationstext. 

Klicka därefter på Uppdatera för att spara texten och gå tillbaka till din presentationssida. 

 

 

För att lägga in de certifieringar du innehar samt eventuella medlemskap skriv in de en åt gången och 

klicka därefter på knappen Uppdatera.  På samma sätt kan du lägga till de språk du behärskar, fast i 

fältet för Talar följande språk. 

 

 

För att ta bort rad från Certifieringar & Medlemskap eller från Talar följande språk klickar du på det 

lilla krysset intill respektive rad. 
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Kontoinställningar 

Mitt konto 

De flesta inställningar som rör ditt konto kan du själv ändra under länken ”Mitt konto”. 

 

Där får du en snabb översikt över din kontoinformation. För att komma åt och redigera inställningar 

klickar du på länken ”Redigera”. 

 

Redigera kontouppgifter & inställningar 

Från den här sidan kan ni ändra namn och adressuppgifter, fakturainställningar, bilder & logotyper, 

SMS-avisering samt kalenderinställningar. Nedan går vi igenom varje del för sig. 

Ändra namn & adressuppgifter 

I det översta stycket syns namn, 

personnummer, kön, telefonnummer 

och mobiltelefon. Dessa uppgifter ändrar 

ni genom att markera respektive ruta, 

radera den gamla informationen och 

ersätta med nya uppgifter. 

Längst ner på bilden till höger ser kan ni 

ladda upp/ändra profilbild som syns i 

söklistan när patienter söker efter era 

tjänster. Klicka på ”Välj fil” för att bläddra 

och välja den bildfil ni vill ladda upp.  När 

alla ändringar är gjorda klicka på 

”Uppdatera” längst ner på sidan. 

OBS! Bildfilen måste finnas lokalt på den dator 

ni sitter vid. 
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Klinikens information 

I dessa fält anger du klinikens namn, organisationsnummer, adress samt logotyp. Notera att namn, 

adressuppgifter och logotyp syns för patienter vid sökningar på era behandlingar. 

 

 

 

Fakturauppgifter 

I följande fält anger du fakturareferens, Bankgiro respektive Plusgironummer. Fyll i dessa uppgifter 

och kontrollera noggrant att de stämmer. Välj därefter om du vill att utbetalningar från oss skall 

göras till ditt Bankgiro eller Plusgiro. 

 

  



 

14 

 

SMS-avisering 

Du kan välja att få SMS-avisering varje gång en patient bokar gör en bokning. SMS-aviseringen är 

kostnadsfri. Om du vill få SMS vid varje 

bokning väljer du alternativet ”På”. 

Kontrollera även att du angett korrekt 

mobilnummer (se ” Ändra namn & 

adressuppgifter”). 

 

Tidblock i kalendern 

Genom inställningen ”Tidblock i kalendern” ställer du in om du vill att storleken på lediga tidblock 

som visas för patienterna skall ställas in automatisk baserad på längden av de behandlingar du angivit 

eller att ställa ange tidblockens längd manuellt efter önskemål. 

För automatisk inställning välj alternativet ”Dela block automatiskt”.  

 

För att ställa in längden på tidblocken manuellt välj alternativet ”Ställ blocklängd manuellt”. Därefter 

kommer en ny ruta att synas. Där anger du blocklängd i antal minuter. 

 

 


