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1. LOGGA IN MED SITHS-KORT 
 

1. Sätt i ditt SITHS-kort i kortläsaren med chippet nedåt och mot dig. Sätt i 
kortet så att kortläsaren blinkar till i rött. Har datorn en inbyggd kortläsare 
ska chippet vändas uppåt och föras in först.  

2. Starta Edge Chromium, Pulsen Combine kommer inte att fungera i någon 
annan webbläsare 

 
3. Skriv in adressen https://vasteras-performer.pulsencombine.se/ , 

alternativt leta upp länken ”Pulsen Combine” under Västerås stads länkar i 
Favoriter. 

4. Du möts nu av en ruta där du ombeds välja ett certifikat. Välj certifikatet 
med ”SITHS eID” på och klicka OK. 

 
5. Knappa in din pinkod för SITHS-kort (Legitimering) som du hittar på ditt 

kodkuvert och tryck på OK. 

 
6. Vid problem med inloggning med SITHS-kort, vänligen se ”Lösningar på 

vanliga fel” längst bak i denna manual. Om du trots detta har fortsatta 
problem, vänligen maila in ditt ärende till supportvoo@vasteras.se och 
beskriv gärna vad du får för felmeddelande. 
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2. VÄLJ ROLL I PULSEN COMBINE 
1. När du har legitimerat dig så kommer du att mötas av Pulsen Combines nya 

startsida. Om du har fler än 1 roll så behöver du göra ett aktivt val här 
genom att klicka i rullisten för roll, i bild nedan har jag valt Enhetschef 
Testföretaget AB: 

 
 

2. Nu finns 2 olika alternativ: 
Öppna Combine kommer att ta dig till det nya Combine vilket är lämpligt 
om du skall kontrollera om du har fått en ny beställning eller om du vill 
söka efter en brukare/kund. 
Öppna Combine Classic kommer att ta dig till det ”gamla” Combine där 
många funktioner fortfarande finns. 
 
Oavsett vad du väljer i detta läge så kan vi byta vy efter att vi har loggat in. 
 
 

3. Denna manual gäller att motta och bekräfta en inkommen beställning så vi 
trycker på Öppna Combine. Nu hamnar vi i startsidan för nya Combine. 
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Om du vill veta mer om menyknapparna och ikonerna i det nya Combine 
kan du läsa manualen Lathund menyval – Nya Combine, om du läser 
denna manual på datorn kan du hitta manualen Lathund menyval – Nya 
Combine genom att klicka på denna Länk 

 

3. SÖKA FRAM KUND ELLER KUNDER 
 

4. Klicka på Uppdragsikonen som ser ut som en portfölj. 

 
5. Du hamnar nu sökvyn för uppdrag, per automatik ser du alla kunder du är 

behörig att läsa om. Om du har behörighet till flera olika boenden eller 
enheter så kan vi gå på knappen Urval för att filtrera på endast 1 kund eller 
1 enhet/avdelning/boende. 
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6. I urvalet är Organisation förvalt vilket är korrekt. 
Om du vill söka på en särskild enhet eller ett särskilt boende så klickar du 
även på den inringade organisationsikonen i bild nedan 

 
 
Välj sedan den avdelning/enhet som du vill söka på genom att kryssa i 
denna. 
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7. Vill du istället söka på en specifik klient/person kan du i fältet för Brukare 
knappa in dennes namn eller personnummer,  
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när vi får en träff klickar vi på brukarens namn så att denne blir vald.  

 
 

8. När vi har fyllt i vårat sökurval klickar vi på knappen Sök.  
Vi får nu fram resultatet av vår framsökning 

 
9. Markera det uppdrag vi skall öppna och tryck sedan på knappen Öppna i 

Combine Classic. 
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3. BEKRÄFTA OCH VERKSTÄLLA INKOMMEN BESTÄLLNING 
 
Filmguide finns på https://guider.nu/pulsen/1059.guide?jumpToGuideID=1123  

 
1. Tryck på ikonen för Uppdrag som liknar en portfölj och trycka på fliken Ej 

bekräftade uppdrag. 

 
 

2. Markera beställningen du skall bekräfta så att detaljvyn till höger fälls ut. 
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3. Om du vill granska beställningsdokumentet klickar du på bilagan. 

 
 

 
 

4. Tryck på knappen Autoplanera alla insatser. 
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5. Du behöver även fylla i uppgifter om Organisation och Ansvarig, detta gör 
du längre ned i detaljvyn. När du har valt Organisation kommer ditt namn 
att fyllas i per automatik som ansvarig. 

  
 

6. Tryck på knappen Bekräfta: 

 
 

7. Om en eller flera av insatserna behöver verkställas 
manuellt så kommer nu en dialog att visas där vi kan 
verkställa insatserna. Fortsätt med punkt 8 på nästa 
sida. 
 
Om inga insatser behöver verkställas manuellt så är du klar nu, eventuella 
integrationer till externa system har aktiverats och beställningen är 
färdigbehandlad. Detta visas genom meddelandet: 
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8. Om en eller flera insatser behöver verkställas manuellt så kommer dessa 
att visas i en dialogruta, om insatserna har påbörjats fyller vi i 
verkställighetsdatumet för dessa nu och går sedan på knappen Fortsätt: 

 
 
Obs! att det inte går att verkställa en insats innan beställningens första 
giltiga dag samt att det inte går att välja ett framtida datum. 
 

9. När du har tryckt på Fortsätt bekräftas och verkställes beställningen 
och därefter är vi klara. Detta visas genom meddelandet: 
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4. BEKRÄFTA INKOMMEN AVBESTÄLLNING 
 

1. Avbeställningar hittar vi på samma ställe som vi hittar nya beställningar, 
dvs. i vyn Ej bekräftade uppdrag.  

 
 

2. Till skillnad från nya beställningar så måste avbeställningar hanteras i 
Combine Classic. När vi har markerat en avbeställning och trycker på 
knappen öppna så öppnas en ny flik som leder till Combine Classic och 
uppdraget/processen med avbeställningen. 
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3. I den nya fliken kan vi bekräfta avbeställningen genom att gå på knappen 
Bekräfta beställning.  

 
 
 

 
4. Nu får du en dialogruta som förklarar att beställningen kommer att 

avslutas, då klickar du på Ja: 

 
 

5. Nu är avbeställningen bekräftad och du är klar! 
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5. BYTE AV UTFÖRARE 
 

1. I de fall där utförande organisation förändras, exempelvis att kunden 
flyttar och istället för Hemtjänst Centrum ska istället hjälpen utföras av 
Hemtjänst Norr, behöver detta justeras även i Pulsen Combine så att rätt 
organisation får ersättningen. 
 
Sök fram uppdraget, markera det och tryck på Öppna i Combine Classic. 
 

 
 

2. När du har öppnat uppdraget ska du gå på knappen Inställningar som ser 
ut som ett litet kugghjul. 
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3. Under inställningar ska du välja Organisation och därunder välja Lägg till 
ny. 
 

 
 

4. Klicka i bockrutan Primär. Välj den Organisation kunden ska få hjälp av. 
Under Period kan du ändra datumet om detta gäller längre fram i tiden, 
eller om detta kanske bara gäller en begränsad period, ex. sommarvistelse. 
 

 
 

5. Klicka därefter på Lägg till och sedan Spara. Om ni använder externt 
system t.ex. Mobil Omsorg måste du även göra punkt 6-14, annars är 
du klar nu. 
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6. För att uppdatera det externa systemet (Mobil Omsorg / Intraphone etc.) 
med utförarbytet går vi till Genomförandesteget och grovplanering: 
 

 
 

7. Här ska du markera den planerade insatsen och gå på knappen ”Redigera 
markerad” och för datumintervallet ska du nu justera stoppdatum till sista 
dagen för föregående utförande organisation. 
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8. Tryck därefter OK och då är den tidigare planerade insatsen inte längre 
aktuell.  
 

 
 

9. Därefter klicka på Lägg till ny. Här behöver vi justera startdatumet under 
Datumintervall så att detta stämmer överens med valt datum för ny 
utförande organisation.  
 

 
 

10. Klicka sedan OK. 
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11. Nu har vi två planerade insatser. En gäller för tidigare utförande 
organisation och är avslutad sedan 2016-06-30 och den andra planerade 
insatsen är aktiv f om. 2016-07-01 för den nya utförande organisationen. 
 

12. Därefter skicka informationen till externt system (Mobil Omsorg / 
Intraphone etc.) genom att återigen klicka på Färdigställ steg. Därefter 
kommer beställningen i det externa systemet att vara aktiv för den nya 
utförande organisationen. 
 

13. Gör detta för Samtliga beställda insatser. 
 

14. Du är nu helt klar med Byte av utförare! 
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6. VANLIGA FEL OCH LÖSNINGSFÖRSLAG 
 

1. ”När jag ansluter till Pulsen combine står det E-legitimationsfel”:  
 

 
Detta felmeddelande tyder på att någonting har gått fel med inloggningen 
med SITHS-kort, ex. att din dator inte kan läsa in kortet. 
 
Lösningsförslag 1: Kontrollera att SITHS-kortet är korrekt isatt och inläst. 
Ta ur kortet och stoppa i det igen i kortläsaren med chippet nedåt och mot 
dig. Kortläsaren (om du inte har en inbyggd i datorn) ska då blinka till 
snabbt i rött. Du kan även ansluta kortläsaren till en ny USB-port. Stäng 
därefter alla Internet-fönster, öppna Internet igen och pröva igen att 
ansluta. 
 
Lösningsförslag 2: Kontrollera att programvaran net-ID är installerad. 
Detta ser du genom att kolla på ikonerna längst ned i högra hörnet på din 
skärm. Har du många ikoner kan du behöva klicka på en liten pil för att se 
vilka du har (se bild). Därefter kan du kontrollera om kortet är inläst 
genom att högerklicka på ikonen. Har du då ett SITHS-kort som ”står i 
svart” (se bild) och inte är grått, innebär det att kortet är korrekt inläst. 
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2. ”404 File Not Found” 

 

 
Lösningsförslag: Detta felmeddelande säger att du slagit in fel adresss till 
Pulsen Combine. Stäng då ner alla Internet-fönster, öppna ett nytt och slå in 
korrekt adress vilken är: https://vasteras-performer.pulsencombine.se/  
 
 

3. ”403 Access Denied – No permission to access resource” 

 

 
Lösningsförslag: Detta felmeddelande säger att du inte är upplagd som 
användare i systemet. Detta kan bero på att du  
1) inte är upplagd, eller  
2) att du skrivit fel adress till Pulsen (exempelvis Pulsen myndighet eller 
annan kommuns Pulsen). 
 
 
Om felet inte beror på dessa anledningar, vänligen maila ditt ärende till 
supportvoo@vasteras.se  
 

4. Vit sida 
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Om du efter att du knappat in din SITHS-kod endast möts av en vit sida 
beror detta troligen på att du har använt fel webbläsare. Pulsen Combine 
fungerar endast med webbläsaren Edge Chromium 

 
 
 
 

5. ”PIN-kod låst, lås upp med PUK-kod” 

 
Detta inträffar om du slagit fel PIN-kod vid inloggningen 3 gånger inom en 
viss tid.  
 
Lösningsförslag: Du behöver nu låsa upp din PIN-kod med hjälp av den 
PUK-kod som finns i ditt kodkuvert du fick i samband med utgivandet av 
ditt SITHS-kort. Detta gör du genom att högerklicka på net-ID ikonen  
längst ner till höger på din dator (ibland finns en liten pil, visa dolda i 
koner, klicka på den så visas ikonerna). När du högerklickat på ikonen, välj 
då Lås upp kort med pukkod, och därefter SITHS-kort (Legitimering). 
 
Se bild på nästa sida. 
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Därefter knappar du in din 8-siffriga PUK-kod och därefter får du ange en 
valfri PIN-kod som skall vara 6 siffror. Därefter är kortet klart att användas 
med den nya PIN-koden du nyss valt. 
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