
 

   
 

Anpassad serviceportal för privata 
vårdgivare  

 

VGR IT serviceportal 
• Via serviceportalen går det att direkt skapa ärenden eller chatta direkt med VGR IT 

support, serviceportalen nås ikonen på skrivbordet (VDI) eller via länken 
https://serviceportalen.vgregion.se  

I VGR IT serviceportal kan du: 

• Lägga ärenden till VGR IT 
• Chatta direkt med VGR IT support 
• Se dina ärenden – som du registrerat för dig själv eller för andra kollegor  
• Se aktuella Nyheter samt Planerade arbeten och Driftstörningar. 
• Möjlighet att prenumerera på specifik driftinformation t ex för AsynjaVisph 
• I Kunskapsdatabasen hitta lathundar, rutiner och information om din IS/IT-tjänst  

Alla de olika delarna i serviceportalen beskrivs i ett eget avsnitt nedan för att det ska bli lätt 
att hitta relevant information. 

 

https://serviceportalen.vgregion.se/
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1.VGR IT serviceportal 
Visar att du har kommit in i serviceportalen. Här kan du alltid klicka för att komma tillbaka 
till startsidan, oavsett vart du befinner dig i serviceportalen. 

2. Driftinformation 
Här kan du enkelt hitta aktuell driftinformation och om det finns någon pågående driftstörning 
eller om det finns ett planerat arbete som påverkar dig.  

3. Mina ärenden 
Här hittar du dina ärenden, om du har öppna ärenden så visas en kort beskrivning av dem som 
är klickningsbar så att du direkt kan klicka in i ärendet. Det finns även en länk “Visa alla mina 
ärenden” som tar dig till en sida som visar både öppna och stängda ärenden. 

4. Användarnamn 
Namnet på den person som är inloggad i serviceportalen. 

5. Privata vårdgivare 
Här visas att du tillhör en Privat Vårdgivare. 

6. Anmäl ett ärende 
Det är här du ska gå in för att anmäla ditt nya ärende till VGR IT. 

7. Chatta med oss 
Här kan du få hjälp med snabba eller enkla frågor direkt via chatt. 

8. Ring supporten 
För akuta ärenden kontakta oss alltid via telefon 010-4737100. 

9. VGR Behörighetsportal 
För att beställa en användartjänst. Används idag endast av Aleris Närsjukhus. 
10. Nyheter 
Här hittar du alla nyheter och information från VGR IT. 

11. Driftstörningar 
Här visas alla driftstörningar som pågår just nu i VGR samt att du kan se de som nyligen har 
åtgärdats. Om du klickar på den nyhet som du vill läsa mer om så får du upp en annan sida 
med mer utförlig information samt en knapp för att börja prenumerera på nyheter gällande 
just den tjänsten. 

12. Planerade arbeten 
Här hittar du information om planerade arbeten i VGR. 
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13. Kunskapsdatabas 
Här hittar du information, rutiner, lathundar för respektive tjänst. De kan till exempel 
användas vid felsökning, frågor och i kontakten med VGR IT. Här finns också 
Förutsättningsdokument för respektive tjänst.  
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Anmäl ett ärende 

När man klickar på “Anmäl ett ärende” kommer man till formuläret som visas på bilden 
nedan. Där anger man sedan dom uppgifter som behövs. Fält som är markerade med * är 
obligatoriska.  
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1. Rubrik 
Kort beskrivning av vad ärendet handlar om 

2. Beskriv ärendet 
Här beskriver du ditt ärende, tänk på att det är bra att få med saker som: 
- Gäller det ett visst program, IT-utrustning, ärendenummer? - Är det något som inte 
fungerar? Visas ett felmeddelande? - När fungerade det senast? Hur ofta uppstår det? - 
Fungerar det för en kollega eller på en annan dator/IT-utrustning? - Har du startat om eller 
gjort annan felsökning? 
3. Bifoga filer 
Om du vill bifoga en skärmbild eller ett annat dokument till ärendet så kan du dra filer hit 
eller klicka på knappen “Ladda upp” så att du kan välja den eller de filer som ska bifogas. 

4. Användare som ärendet gäller 
Här ska du ange vem ärendet gäller, den som är inloggad i portalen får sitt namn förifyllt men 
skulle det gälla någon annan så klickar du bara på det lilla krysset till höger om ditt namn så 
tas du bort och kan istället skriva in namnet på den det gäller. 

5. Personnummer 
Det är enbart i detta fält som det är tillåtet att skriva in personnummer (om ärendet gäller en 
patient, annars ska det inte vara med något alls där). 

6. Kontaktinformation 
Här skriver du in vem VGR IT ska kontakta gällande detta ärende. Förifyllt är namnet på den 
som är inloggad i serviceportalen men om det ska vara någon annan så går det att klicka på 
krysset till höger om namnet och sedan kan du söka fram “rätt” person. 

7. Telefonnummer kontaktperson 
Viktigt att ange ett telefonnummer där kontaktpersonen kan nås. 

Här kryssar du också i om du vill bli kontaktad via telefon eller om du vill få ett mail och ett 
meddelande i serviceportalen. 

8. Övrig kontaktinformation 
Här skriver du in annat som kan påverka hur VGR IT kan nå kontaktpersonen exempelvis 
tider som fungerar att ringa på. 
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Driftstörningar och Planerade arbeten 
Från startsidan av serviceportalen kan man ta sig till vyn enligt bilden nedan på två olika sätt, 
man kan klicka på Driftinformation i menyraden höst upp eller klicka på “Visa mer 
driftinformation...” vilket finns under Driftstörningar och Planerade arbeten. 

 

1. Driftinformation och prenumeration 
Visar alla tjänster och leveranser i bokstavsordning, det går att klicka på en enskild tjänst för 
att få fram mer information om den specifika tjänsten.  Om det finns en störning så finns det 
bara en symbol på översiktsbilden men klickar du på en tjänst så får du fram mer information 
om den aktuella störningen. 

2. Mina Prenumerationer 
Här visas de tjänster och leveranser som du prenumererar på. 

3. Förklaring 
Kort förklaring av de olika symbolerna som används 
4. Söka tjänst 
Du kan klicka på förstoringsglaset och använda sökfunktionen för att hitta de tjänster du är 
intresserad av. 
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5. Prenumeration för tjänst 
När man har gått in på en tjänst i listan under Driftinformation och prenumeration (punkt 1)  
visas dels mer information om den tjänsten och man får tillgång till alternativet att 
prenumerera på den tjänsten.  
När man prenumererar på en tjänst får man information via e-post om den tjänsten skulle ha 
en driftstörning eller planerat arbete. För driftstörningar får du ett e-postmeddelanden när en 
driftstörning startar, uppdateras och är åtgärdad. Du kan även välja att sluta prenumerera 
genom att klicka på den gröna knappen Sluta prenumerera. För att få e-post från VGR IT 
Serviceportal är det viktigt att rätt e-postadress är angiven i Katalog i Väst (KIV) under 
externt e-post. 
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Följ upp dina ärenden 

När du har skapat ett ärende så kan du se status och följa upp det via serviceportalen. Du kan 
se hur många pågående ärenden du har vid “Mina ärenden” i menyraden (som visat på bilden 
nedan finns det ett pågående ärende) Klickar man på “Mina ärenden” så får man upp en 
snabböversikt av sin pågående ärenden, och klickar man sedan på “Visa alla mina ärenden” så 
kommer man vidare till vyn enligt bilden nedan. 
Här kan man direkt se sina pågående felanmälningar samt beställningar/frågor. Man kan även 
klicka på “Se stängda ärenden” för att se tidigare ärenden som har blivit åtgärdade.   

 

För att lägga till information i ett öppet ärende eller svara supporten så kan du klicka på själva 
ärendet så öppnas en ny sida där det finns ett kommentarsfält så att du kan lägga in 
ny/kompletterande information i ärendet. Det finns även ett “gem” bredvid “skicka” knappen 
så att det går att bifoga filer till ärendet (exempelvis kan det vara en skärmdump på ett 
felmeddelande). 
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När ärendet är färdigbehandlat så finns det två knappar, en för att “återöppna” ärendet och en 
för att “Godkänna” lösningen i ärendet. 

 

Oavsett om du ringer in eller skriver in ett ärende via serviceportalen så kan du alltid se 
ärendet i sig inne i serviceportalen och vilken status den har. 
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