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Rutin upplägg och borttag VAS-
behörigheter student 
Öppenvårdsrehabilitering Luleå Boden 
 

Syfte 

Underlätta det administrativa arbetet för VAS-administratör på Öp-

penvårdsrehab Luleå-Boden i samband med VFU. 

Upplägg av VAS-behörigheter 

 Ta reda på via Klipp: 
- Studentens namn.  
- Studentens personnummer (står inte i Klipp utan kontakt måste 
tas med student). 
- Mailadress (helst den studenten fått via skolan). 
- Praktikperiod (datum för uppstart och avslut).  
 

 Om studenten inte genomfört någon rehabperiod inom Regionen 
mailas uppgifterna ovan + var praktiken ska genomföras (Öppen-
vårdsrehab Luleå eller Boden) samt utbildningsprogram (at eller ft) 
till den lokala IHSAK-administratören senast en vecka innan stu-
denten påbörjar sin praktikperiod.   

I de fall studenten tidigare haft en rehabperiod i Regionen och re-
dan har ett användar-ID kontaktar VAS-administratören teknikaku-
ten för ett lösenord till nätverket.  
 

 När VAS-administratören har nödvändig information (studentens 
användar-ID och nätverkslösen) lägger denne upp studentbehö-
righeter i VAS (SY1) 

 

 Upplägg i VAS (Sy1): 
- Välj rätt användare (studentens användar-ID) 
- Gå in på Behörighet 
- Välj rätt roll (Utbild + Läsbehörighet) 
- Markera ”Ej gemensam klinik”  
- Markera RehO Lubo 
- Välj Användarinfo och skriv Rehl eller Rehb vid rubriken 
Avd/mott-default beroende på var praktiken ska genomföras, Luleå 
eller Boden. 
- Välj Giltighet och fyll i datum för praktikperioden 
- Om studenten har fler kliniker upplagda, välj Förvald och mar-
kera RehO som förvald. 

 

 Lösenord i VAS 

- VAS-administratören tilldelar studenten lösenord via formuläret 
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- Studentens användar-ID, nätverks- och VAS-lösen meddelas till 

handledaren. 

- Studenten byter lösenorden efter första inloggningstillfället. 

 Övrigt 
Studenter är inte vårdgivare och läggs därför inte upp i KA8.  
Studentens patienter bokas på handledaren eller annan patientan-
svarig vårdgivare. 
Studenten skriver sina journalanteckningar på ansvarig vårdgi-
vares användar-ID. Det går ändå att se vem som gjort journalan-
teckningen eftersom studenten har sitt eget VAS-inlogg. 

 

Borttag av VAS-behörigheter 
 
 Senast en vecka efter att studenten har avslutat sin praktik på Öp-

penvårdsrehab tar VAS-administratören bort behörigheterna för 

Öppenvårdsrehab i Sy1.  

Studentens roll behöver inte tas bort utan endast behörigheten till 

den egna kliniken (Öppenvårds Rehab Luleå eller Boden). 

 

 

 


