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Fördelarna med  Behörighetsbeställning på 

webben

Högre kvalitet

Snabbare handläggning

Tar bort tidsödande pappershantering

Säker inloggning

Attesthantering (godkännande av beställningen)

Återkoppling till beställaren om beställda behörigheter 

och lösenord
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Startsidan för behörighetsbeställning

https://beh.vgregion.se

https://beh.vgregion.se/
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Säker identifiering  Välj Certifikat

För att identifiera dig som 

användare behöver du 

sätta i ditt SITHS-kort i 

kortläsaren.

Steg 1 är att du väljer ett 

certifikat från listan i Pop-

up-fönstret

Därefter trycker du OK
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Säker identifiering, Ange säkerhetskod

I steg 2 anger du din 

säkerhetskod för ditt kort

Därefter trycker du på knappen 

Öppna
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Välj därefter om din behörighetsbeställning är ett: 

Nyupplägg, Förändring eller Avslut
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På denna sida visas regionala system.
Kryssa för ”Nationella vårdtjänster” om du önskar beställa behörighet till 

den och klicka på ”Nästa” för att komma vidare.

Detta är from 190912 inte beställningsbart längre. Använd 

VoB SJF i stället. Ger även det behörighet för PASCAL!
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När du har gjort dina val skall du granska beställningen

Välj attestant ange datum och skicka din beställning
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Din beställning är nu skickad till VGR IT:s  

ärendehanteringssystem

Du kan nu göra en ny beställning och/eller titta på tidigare 

beställningar.
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Signering, När beställningen är skapad skickas ett 

e-postmeddelande till attestanten

När du som attestant 

valt att följa länken i 

e-postmeddelandet 

visas denna sida.
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Signering
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Signering, Välj certifikat

Ange 

säkerhetskod för 

din valda e-

legitimation

Tryck på 

knappen Jag 

skriver under
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Signering, bekräftelse

Nu är signeringen 

klar. När man klickar 

på knappen Stäng 

fönstret så 

försvinner denna ruta 

och bakomliggande 

sida blir tillgänglig.
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Du kan söka och se status på dina beställningar
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Kom ihåg…

Om behörigheten är beställd tidigare, hittas den under Förändring eller 
Avslut. Där ser du de behörigheter som beställts till användaren.

Finns inget VGR-ID ska det läggas upp av lokal KIV-administratör

Behörigheterna kan inte påbörjas om beställningen inte är attesterad.

Om beställaren och attestanten är densamma utgår atteststeget.

Du kan ansöka om behörigheter till dig själv, men inte attestera dessa
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När din ansökan är behandlad  får du som beställare en 

e-postnotifikation
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Frågor eller fel

Om du har frågor eller eventuellt skulle upptäcka ett fel i 

behörighetsbeställningen, kontakta VGR IT Service Center på 

010-4737100

Välj sedan knappval 5 för behörighetsfrågor
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Problem med att visa sidan

Om webbapplikationen som hanterar blanketten inte känner av ditt SITHS kort kan 

du behöva stänga ner webläsaren (alla öppna fönster) och gå till 

https://beh.vgregion.se igen.

Om certifikatet inte hittas vid första försöket så måste ofta Internet Explorer startas 

om för att möjligheten att välja certifikat ska visas igen. Det är inte alls säkert att 

det räcker med att ladda om sidan genom att trycka på F5 eller Uppdatera. 

Du kan testa ditt kort på http://test.siths.se. Ser det ut att fungera där så starta om 

Internet Explorer och öppna sedan Behörighetsblanketten igen.

http://test.siths.se/

