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Samtliga instruktioner i denna användarguide beskriver hur du som 

vårdgivare använder Kind webb-app på din dator. Separata 

användarguider finns för att använda Kind mobil-app som vårdgivare 

eller patient. 

 

Logga in 2 

Logga ut 3 

Kontakta support 3 

Lägga till kontakt (patient) 3 

Filtrera kontaktlistan 4 

Se olästa meddelanden 4 

Skicka meddelande till en kontakt 5 

Göra utskick till flera kontakter 5 
 

 

Logga in 
Kind webb-app kan användas med den senaste versionen samt de två 

föregående av dessa webbläsare; Chrome, Firefox, Safari, Edge. Gör 

så här: 

1. Öppna webbläsaren och gå till https://web.kind.app/login 

2. Skriv in användarnamn och lösenord. 

3. Klicka Logga in. Obs: Första gången du loggar in får du byta 

lösenord.  

Du har nu loggat in i webb-appen. 
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Logga ut 
Du förblir inloggad i webb-appen om du inte stänger webbläsaren 

eller aktivt loggar ut. Du kan välja att logga ut när du vill. Gör så här: 

1. Klicka “Logga ut” längst upp i högra hörnet. 

Du har nu loggat ut från Kind. 

 

Kontakta support 
Om du har problem med appen, skicka ett email till: 

support@kind.app. 

 

Lägga till kontakt (patient) 
För att en patient ska kunna logga in i appen måste du först lägga till 

kontakten. Gör så här: 

1. Logga in i webb-appen. 

2. Klicka Lägg till Kontakt. 

3. Ange patientens mobiltelefonnummer. 

4. Lägg till taggar som du vill kunna hitta denna patient med i 

kontaktlistan (valfritt). Tips: Du kan även senare lägga till eller ta 

bort taggar för kontakten. 

5. Klicka Lägg till. 

6. Ett sms med instruktioner att ladda ner appen skickas till det 

mobiltelefonnummer som du har angett.  

Du har nu lagt till en kontakt. Kom ihåg: Kontakten visas som 

Avvaktar... i kontaktlistan tills personen har loggat in i appen. 
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Filtrera kontaktlistan 
Du kan enkelt hitta en kontakt i kontaktlistan. Gör så här: 

1. Logga in i webb-appen. 

2. Gå till tabben Meddelanden. 

3. Klicka i sökfältet ovanför dina kontakter. 

4. Skriv in ett sökord som du vill filtrera listan med. Använd 

mellanslag mellan dina sökord för att filtrera på mer än ett 

sökord. Filtreringen baseras på; Förnamn, Efternamn, Tagg, 

Mobilnummer. 

Kontaktlistan visar nu endast de kontakter som uppfyller dina angivna 

sökord. Dessutom visas hur många procent av det totala antalet 

användare som denna filtrering utgör. Tips: Taggar är ett bra sätt att 

hantera grupper av patienter och massutskick. 

 

Se olästa meddelanden 
Du ser enkelt när du inte har läst den senaste kommunikationen med 

en kontakt. Gör så här: 

1. Logga in i webb-appen 

2. Gå till tabben Meddelanden. 

3. Om du ser en räknare vid en kontakt betyder det att du inte har 

läst den senaste kommunikationen som skett med denna 

kontakt. Det innebär att: 

○ Du inte har läst vad kontakten har skrivit. 

och/eller 

○ Du inte har läst vad en kollega har svarat. 
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4. Klicka på kontakten för att ta del av kommunikationen. 

Du har nu tagit del av den senaste kommunikationen med kontakten. 

 

Skicka meddelande till en kontakt 
Du kan kommunicera med en enskild kontakt. Gör så här: 

1. Logga in i webb-appen. 

2. Gå till tabben Meddelanden. 

3. Klicka på en kontakt. 

4. Klicka i meddelandefältet. 

5. Skriv din text. 

6. Klicka Skicka. 

Du har nu skickat ett meddelande till en kontakt. En notis skickas till 

kontakten om kontakten har godkänt att notiser skickas från Kind. 

 

Göra utskick till flera kontakter 
Du kan enkelt kommunicera med flera kontakter samtidigt. Varje 

kontakt får meddelandet som ett enskilt meddelande, ingen grupp 

skapas alltså. Gör så här: 

1. Logga in i webb-appen. 

2. Gå till tabben Meddelanden. 

3. Klicka Massutskick. 

4. Välj de kontakter du vill göra ett utskick till. Tips: Använd 

sökfältet för att filtrera på taggar, namn, och nummer. Du kan 

enkelt välja alla kontakter på en gång. 

5. Skriv din text.  
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6. Klicka Skicka. 

Du har nu skickat ett meddelande till flera kontakter. En notis skickas 

till kontakten om kontakten har godkänt att notiser skickas från Kind. 
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