
Information ny chef 
 

Här kommer lite kortfattat information om vad du som chef ansvarar för i våra system. Det finns 

särskilda rutiner gällande vissa av punkterna nedan. För mer information läs i dokumenten på 

Insidan. Är du privat utförare finns informationen på externa teamsajten. 

Viktiga länkar:  

Insidan för Västerås stads egenregi: 

• Behovs och riskanalys inför behörighetstilldelning Cosmic - Västerås stad Intranät 

(vasteras.se) 

• Cosmic LINK - Västerås stad Intranät (vasteras.se) 

• Cosmic patientjournal - Västerås stad Intranät (vasteras.se) 

• Epsilon - Västerås stad Intranät (vasteras.se) 

• Pulsen Combine - Västerås stad Intranät (vasteras.se) 

• Siths-kort - Västerås stad Intranät (vasteras.se) 

Teamsajt för privata utförare: http://www.vasteras.se/systemvardomsorg  

Behörigheter 
Chef ansvarar för att varje användare tilldelas en individuell behörighet för åtkomst till befintliga 

system. Behörighet beställs/avbeställs via ett E-formulär som finns på Insidan och vår teamsajt 

privata utförare. Det är lika viktigt att behörigheter avbeställs när användaren slutar på er enhet.  

Ska uppgiften delegeras till annan person ska blanketten Delegering av behörighetsansökan fyllas i 

och skickas in till supportvoo@vasteras.se 

Du som chef ska även göra en individuell behovs- och riskanalys för varje användare som du ska 

beställa behörighet i Cosmic patientjournal till. Det är viktigt att du tar del av informationen och 

rutinen på Insidan alternativt för er privat utförare finns informationen på externa teamsajten i 

mappen Behovs- och riskbedömning inför behörighetstilldelning längst ner på sidan. 

Det är SITHS-kortsinloggning i de flesta av våra system. När en användare slutar sin anställning inom 

Västerås stad ska chefen på samma vis som ovan beställa avregistrering av SITHS-kortet och 

behörigheter. Chefen ansvarar för att ta in SITHS-kortet och klippa itu det, helst i användarens 

närvaro.   

Däremot kan användaren fortsatt ha SITHS-kortet kvar om hen byter från/till privat utförare och 

Västerås stads egenregi. Den nya chefen beställer då behörigheten till personalen och tar då över 

ansvaret för SITHS-kortet. 

  

https://insidan.vasteras.se/service_support_och_stod_i_arbetet/system_och_program/system_a-o/system_a-o_vof/behovs_och_riskanalys_infor_behorighetstilldelning_cosmic
https://insidan.vasteras.se/service_support_och_stod_i_arbetet/system_och_program/system_a-o/system_a-o_vof/behovs_och_riskanalys_infor_behorighetstilldelning_cosmic
https://insidan.vasteras.se/service_support_och_stod_i_arbetet/system_och_program/system_a-o/system_a-o_vof/cosmic_link
https://insidan.vasteras.se/service_support_och_stod_i_arbetet/system_och_program/system_a-o/system_a-o_vof/cosmic_patientjournal
https://insidan.vasteras.se/service_support_och_stod_i_arbetet/system_och_program/system_a-o/system_a-o_vof/epsilon
https://insidan.vasteras.se/service_support_och_stod_i_arbetet/system_och_program/system_a-o/system_a-o_vof/pulsen_combine
https://insidan.vasteras.se/service_support_och_stod_i_arbetet/system_och_program/system_a-o/system_a-o_vof/siths-kort
http://www.vasteras.se/systemvardomsorg
mailto:supportvoo@vasteras.se


Uppföljning av behörigheter 
Enligt ovan ansvarar chefen för att behörigheter är aktuella och avslutade på de personer som inte 

jobbar kvar.  

Då vi har tecknat avtal med Inera för SITHS-kortutgivningen har vi ålagts att kontroll av 

anställningsförhållande för alla personer i HSA-katalogen görs var 3:e månad. 

Systemadministrationen skickar ut information och instruktion när kontrollen i HSA-katalogen ska 

göras av Verksamhetschef/Enhetschef. Du som chef ska logga in i HSA-katalogen och kontrollera om 

alla personer som är registrerade på din enhet jobbar kvar hos er eller om någon saknas. Vid behov 

ska förändring av behörigheter ske via E-formulär.  

Det är mycket viktigt att vi får svar från dig att kontrollen är gjord.  

Loggning 
En loggranskning för Cosmic patientjournal och Link ska genomföras i systemet Loggkoll minst varje 

månad enligt särskild rutin. Därigenom kontrolleras samtliga medarbetare varje månad enligt vissa 

angivna kriterier. Därutöver sker manuell granskning vid särskild händelse eller misstanke.   

Chef ansvarar för att loggranskning utförs. I ansvaret ligger också att de anställda ska ha fått 

information om gällande regler för åtkomst till patientinformation, sekretessregler mm. 

Meddela oss på supportvoo@vasteras.se om du saknar behörighet till systemet Loggkoll. 

Det är viktigt att du tar del av informationen och rutinen på Insidan alternativt för er privata utförare 

finns informationen på externa teamsajten 

Privata utförare av Hälso- och sjukvård/statistik till Socialstyrelsen 
Västerås stad är ålagd att rapportera in statistikuppgifter till Socialstyrelsen och registret insatser 

kring kommunal hälso- och sjukvård varje månad. I ert avtal med staden ingår att tillhandahålla 

respektive statistik. Systemadministrationen skickar ut information och instruktion om inlämningen 

för privata vårdgivare.  

För Västerås stads egenregi och de utförare som använder Cosmic patientjournal tas statistiken 

automatiskt ur systemet av vård och omsorgsförvaltningen och ni behöver inte lämna in någon 

statistik själva. 

 

https://hsa.inera.se/hsaadm/#!main
mailto:supportvoo@vasteras.se

