
En myndig person kan ge rätt till en annan myndig person att uträtta ärenden för dem i Maisa. Den som ger rätten 

kan själv bestämma i vilken omfattning någon annan får uträtta ärenden för dem så att den som har fått rätten kan 

till exempel se uppgifter, skicka meddelanden eller beställa tider.

När du ger en annan myndig person rättigheter till ditt Maisakonto definierar du samtidigt i vilken omfattning 

personen får uträtta ärenden:

• Fulla rättigheter: den som får rätten har samma rättigheter som du.

• Meddelanden och tidsbeställning: den som får rätten kan t.ex. inte se diagnoser eller listan på mediciner, men 

kan skicka meddelanden och beställa tider för dig genom att skicka meddelanden.

• Endast läsrättigheter: den som har fått rätten ser alla uppgifter, men kan inte skicka meddelanden och beställa 

tider.

När du vill ge en annan myndig person rättigheter till ditt Maisakonto gör så här:

Välj i menyn ”Uträtta ärenden för en annan person/apparater”. Klicka på ”Hantera rättigheter” i nästa vy.

Välj därefter länken GE RÄTTIGHET ATT SKÖTA DINA ÄRENDEN. Fylla i personens namn och e-postadress.  

Välj sedan vilken typ av användarrätt du vill ge personen. Klicka till sist på ”Skicka inbjudan”.

Personen du valt får inbjudan i sin e-post. Personen ska sedan klicka på ”Godkänn inbjudan” i meddelandet. Då 

öppnas Maisas inloggningssida. Personen loggar in och matar sedan in ditt födelsedatum. På detta sätt bevisar 

personen att hen känner dig.

OBS! Inbjudan ska skickas från den personens Maisakonto som vill ge en annan person tillgång till sitt konto. Den 

som ska få rätt till att uträtta ärenden för en annan person kan inte be om användarrättigheter via sitt konto.

Du kan också ge någon annan rätt att uträtta ärenden för dig på din verksamhetsenhet inom social- eller 

hälsovården. 

Uträttande av ärenden för en annan person i Maisa


