
  

 

BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING    

Gå inn registrer deg-link, som du finner flere steder på websiden. 

Neste bilde fyller du ut fornavn, etternavn, din epost og et passord du kan 
huske. 

 

 



Kortnummer er de tallene som står foran på kredittkortet ditt. Under står 
utløpsdato. Og bak der du signerer på kortet, skal du hente de tre siste siffrene 
– det er cvc-koden.  
Huk av for at du har forstått betingelsene. 

 

Da har du fullført registreringen og kan logge deg inn for å begynne å legge inn 
den informasjonen du ønsker. 

 
 
Legg inn nødkontakt som kan nås med ett tastetrykk av nødetaten eller andre 
du er sammen med. 

 

 
 



Legg inn allergier – valgene kommer opp når du begynner å skrive. 
Disse blir oversatt til en mengde språk. Viktig når du har sterk matallergi eller 
allergi for eksempel mot penicillin. 

 

Deretter kan du fylle i medisiner som er viktige for deg og for medisinsk 
personal å vite. Eks. blodfortynnende, hjertemedisin eller annet. Disse blir 
kodet til en internasjonal kode, slik at du kan kommunisere med et apotek eller 
en lege. 

Også her får du valg når du begynner å taste inn. 

 

Under sykdommer skriver du opp de som er viktige for helsepersonell, 
pårørende og reisefølge å vite. Under øvrig kan du fylle i informasjon du vil skal 
være med i kortet og som kan være interessant for helsepersonell. 
Eks. informasjon om implantater, brillestyrke og tidligere operasjoner. Trykk 
lagre.  

Du kan også legge inn annen informasjon under de ulike fanene, som 
organdonasjon, bilder av ulike ting som forsikringsbevis, røntgenbilder, 
testresultater fra covid, vaksinasjonsbevis etc.  



Legg også inn reiseforsikringsnummer og navn.  

Når du har fylt i det som er viktig for deg, så kan du bestille det fysiske kortet. 
Dette vil komme i posten til deg raskt. 

 
Last ned world medical card-appen, så har du også all informasjon enkelt 
tilgjengelig på mobilen.  
Appen kan du enkelt dele med et reisefølge midlertidig ved behov. 
 
 

    

 

 


