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ANVISNINGAR FÖR ELEKTRONISKA 
BLANKETTER TILL HUS VIA TJÄNSTEN 
SUOMI.FI-MEDDELANDEN

Anvisningar för elektroniska blanketter till HUS via 
tjänsten Suomi.fi-meddelanden

1.) Öppna webbplatsen för tjänsten Suomi.fi-meddelanden på adressen: https://www.suomi.fi/
meddelanden

2.) Identifiera dig i tjänsten genom att klicka på "Identifiera dig" uppe till höger på webbplatsen.

3.) Välj det inloggningssätt som passar dig och logga in.

4.) När du loggat in, välj "Skriv meddelande" i sidans vänstra kant.

5.) Välj "Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS" som mottagare av meddelandet.
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5.) Välj "Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS" som mottagare av meddelandet.

6.) Öppna listan "Mottagarens tjänst eller ärende" och välj det ärende som gäller den ifyllda 
blanketten.

Om det i listan inte finns något ärende som gäller den blankett du fyllt i är det inte meningen att 
denna blankett ska lämnas in via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

7.) Ange ett ämne för meddelandet och skriv ditt meddelande. Dessa kan formuleras fritt. 

Vi föreslår att namnet på blanketten används som ämne.

8.) Bifoga den ifyllda blanketten och eventuella andra bilagor i meddelandet genom att klicka på 
"Lägg till bilagorna här". 

Observera filstorleksbegränsningen på 10MB. Om bilagornas sammanlagda storlek överskrider 
denna begränsning kan du skicka fler bilagor genom att skriva ett annat meddelande. I dessa fall 
lönar det sig att hänvisa till detta i meddelandefältet.

9.) Klicka till sist på "Skicka meddelandet". 

Du får en kvittering av en lyckad sändning av HUS i tjänsten Suomi.fi-meddelanden.
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6.) Öppna listan "Mottagarens tjänst eller ärende" och välj det ärende som gäller den ifyllda 
blanketten.

Om det i listan inte finns något ärende som gäller den blankett du fyllt i är det inte meningen att 
denna blankett ska lämnas in via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

7.) Ange ett ämne för meddelandet och skriv ditt meddelande. Dessa kan formuleras fritt. 

Vi föreslår att namnet på blanketten används som ämne.

8.) Bifoga den ifyllda blanketten och eventuella andra bilagor i meddelandet genom att klicka på 
"Lägg till bilagorna här". 

Observera filstorleksbegränsningen på 10MB. Om bilagornas sammanlagda storlek överskrider 
denna begränsning kan du skicka fler bilagor genom att skriva ett annat meddelande. I dessa fall 
lönar det sig att hänvisa till detta i meddelandefältet.

9.) Klicka till sist på "Skicka meddelandet". 

Du får en kvittering av en lyckad sändning av HUS i tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

6.) Öppna listan "Mottagarens tjänst eller ärende" och välj det ärende som gäller den ifyllda 
blanketten.

Om det i listan inte finns något ärende som gäller den blankett du fyllt i är det inte meningen att 
denna blankett ska lämnas in via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

7.) Ange ett ämne för meddelandet och skriv ditt meddelande. Dessa kan formuleras fritt. 

Vi föreslår att namnet på blanketten används som ämne.

8.) Bifoga den ifyllda blanketten och eventuella andra bilagor i meddelandet genom att klicka på 
"Lägg till bilagorna här". 

Observera filstorleksbegränsningen på 10MB. Om bilagornas sammanlagda storlek överskrider 
denna begränsning kan du skicka fler bilagor genom att skriva ett annat meddelande. I dessa fall 
lönar det sig att hänvisa till detta i meddelandefältet.

9.) Klicka till sist på "Skicka meddelandet". 

Du får en kvittering av en lyckad sändning av HUS i tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

7.) Ange ett ämne för meddelandet och skriv ditt meddelande. Dessa kan formuleras fritt.
Vi föreslår att namnet på blanketten används som ämne.

8.) Bifoga den ifyllda blanketten och eventuella andra bilagor i meddelandet genom att klicka på “Lägg till bilagorna här”.
Observera filstorleksbegränsningen på 10MB. Om bilagornas sammanlagda storlek överskrider denna begränsning kan du 
skicka fler bilagor genom att skriva ett annat meddelande. I dessa fall lönar det sig att hänvisa till detta i meddelandefältet.

9.) Klicka till sist på “Skicka meddelandet”.
Du får en kvittering av en lyckad sändning av HUS i tjänsten Suomi.fi-meddelanden.




