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Rutin för beställning av behörigheter i 
verksamhetssystemet Pulsen Combine Utförare, 
Värmdö kommun 

För att kunna handlägga, journalföra eller ta emot beställningar inom Combine Utförarvyn 

behövs åtkomst och användaruppgifter till systemet. Denna rutin beskriver hur ansökan om 

behörighet för att logga in i Combine Utförare görs. Blanketten används även vid beställning av 

användaruppgifter i Phoniro. 

 

1. Beställning av behörighet 

Ansvarig chef ansöker om behörighet till Pulsen Combine och/eller Phoniro genom att 

fylla i  blanketten ”Utförare CombineBeställningAvbeställning”. 

Blanketten ligger på Värmdö kommuns externa webbplats 

samt på Intranätet i den öppna gruppen ”Combine”. 

Kryssa i att blanketten avser en beställning av användaruppgifter till Combine och/eller Phoniro. 

Fyll i alla fält i tabellerna Personuppgifter och Anställningsuppgifter så utförligt som möjligt. Fyll 

även alltid i Period. Om användaren ska ha ett vanligt eller annat tillägg, kryssa i eller fyll i detta i 

fälten som avser tillägg. Om användaren har ett Siths-kort, fyll i HSA-ID. 

Skicka ifylld blankett minst 2 veckor innan anställningen/uppdragets fr.o.m.-datum till 

combine.support@varmdo.se samt originalblankett via Internpost eller post till: 

Värmdö kommun 

Att: Combine Support  

134 81 Gustavsberg 

Kom ihåg att blanketten ska skrivas under av ansvarig chef! 

När systemförvaltarna tilldelat användaren rätt behörighet får denne ett bekräftelsemail. Det är 

också till systemförvaltarna via ovanstående e-post verksamheten ska vända sig vid behov av stöd 

i hanteringen av verksamhetssystemet. 

Glöm inte att skicka in en blankett som avser avbeställning när personal avslutar sin anställning 

inom Värmdö kommun eller har bytt tjänst internt. Kryssa då i Avbeställning högst upp på sidan 

samt fyll i tabellerna som avser Personuppgifter, Anställningsuppgifter (Arbetsplats) och 

Slutdatum. Behörig chef skriver under blanketten. 
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2. Åtkomst 

För interna användare: Användarnamn till Combine är detsamma som användarnamnet till 

kommunens datorer (oftast de tre första bokstäverna i förnamn respektive efternamn). För att 

logga in i Combine, behöver användaren vid inloggning legitimera sig med antingen ett SITHS-

kort eller en Yubikey. För att kvittera ut en Yubikey, ta kontakt med Värmdö Kommuns IT-

avdelning! Yubikey kräver legitimation vid utlämnande. 

 

För externa användare: För att få tillgång till Värmdö kommuns IT-system måste personal från 

externa vårdföretag fylla i dokumentet: ”IT Behörighetsblankett för konsulter-externa 

utförare” och skicka till itsupport@varmdo.se. Även externa användare måste vid inloggning 

legitimera sig med antingen SITHS-kort eller en Yubikey. För att kvittera ut en Yubikey, ta 

kontakt med Värmdö Kommuns IT-avdelning! Yubikey kräver legitimation vid utlämnande. 

 

3. Inloggning 

Logga in i Combine via länken: https://varmdo-performer.pulsencombine.se/  

 

Logga in i Phoniro via appen i din smartphone. 
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Överenskommelse om IT-säkerhet 

Kom ihåg att du vid användning av datorer, mobiler och annan IT-utrustning uppträder som en 

representant för Värmdö kommun genom att kommunens domän är avsändare av din 

kommunikation. Du har ett ansvar att ta del av de policys, regler och riktlinjer finns som reglerar 

detta. Du har en unik identitet i nätverket, ditt användarnamn, som ger behörighet till olika 

tjänster och system. Lämna aldrig ut ditt lösenord för att inte riskera att ditt konto används utom 

din kontroll. 

 

Medarbetares användning av olika former av informationsteknisk utrustning regleras ibland 

annat kommunens: 

- Instruktion för IT-användning 
- Riktlinjer för sociala medier 

- Riktlinjer för informationssäkerhet 

- Kommunikationspolicy 

- Ledarskaps- och medarbetarpolicy 
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