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2 Dokumenthistorik 
Rubrik Kommentar Ändrad 

Skapad Ny 2019-09-16 

 
 

3 Syfte 
Att beskriva hur användare kan logga in i Region Uppsala:s programportal. 
 

4 Förutsättningar 
För att kunna använda SITHS-korts inloggning i VPN krävs det att datorn är en LUL-klient samt att rätt 
version av VPN-klienten är installerad. 
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5 Startsida 
I menyn finns det mer information om olika delar som berör VPN-portalen. 
Adressen är https://vpnportal.regionuppsala.se 
 

 
 

5.1 E-tjänstekort (SITHS)  
 
Väljer man ”E-tjänstekort (SITHS)” ser webbsidan lite olika ut beroende på vilken webbläsare man 
använder. Om systemet inta kan läsa SITHS kortet eller att det inte är korrekt isatt i kortläsaren eller 
något annat fel på kortet kommer följande sida upp: 

https://vpnportal.regionuppsala.se/
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5.1.1 EDGE 
 
Edge klarar inte av att logga in i VPN. Därför växlar vi automatiskt över till Internet Explorer, se 
nedan. Edge går bra att använda när VPN-anslutningen är aktiv. Stäng inte det fönster som visar att 
du har en VPN-anslutning aktiv. 
 
  



 

Rubrik 

Användarinstruktion VPN inloggning 
Typ av dokument 

Instruktion 
Teknisk tjänst 

Extern åtkomst 
 

 Sida 5 av 15 

 

Utarbetad av 
Sören Björk 

Granskad av 
 

Fastställd datum 
 

Utskrivet dokument är alltid en kopia  

 

5.1.2 Chrome 
 
Välj Certifikat, Klicka OK. 

 

 
 
Mata in din PIN-kod för SITHS kortet. Klicka på OK 
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5.1.3 IE11 (Internet Explorer 11) 
 
Bekräfta certifikatet genom att klicka på OK. 

 
 
Mata in din PIN-kod för SITHS kortet. Klicka på OK 
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5.1.4 Inloggning SITHS 
 
Systemet kommer nu att kontrollera din dator att den uppfyller kraven. 

 
 

 
När EPA scannern startas bör man välja att ”Always” för att det ska fungera automatiskt. Om man 
väljer avsluta genom att klicka på ”No” så kommer din dator att anses inte uppfylla kraven och nekas 
att logga in. 
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Ditt användarnamn ska nu vara för ifyllt och man ska skriva in sitt lösenord. Klicka på ”Log On”. 
 

 
 
Om man skrivit fel kommer man tillbaka till inloggningen. 
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5.2 Inloggning SMS 
 
Väljer man ”Användarnamn, lösen, engångskod via SMS” ser webbsidan ut så här. Fyll i ditt 
användarnamn samt ditt lösenord. Klicka på ”Log On”. 

 
 
Sedan ska man fylla i SMS koden som kommer till sin mobil. 

  
 
Var noga med att ta bort SMS:et i mobilen när inloggningen är klar så att man inte använder samma 
SMS av misstag en gång till.  
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Om man skriver fel lösen eller SMS kod kommer man tillbaka till inloggning för SMS med en 
indikering (rött kryss) att användarnamn eller lösenord är fel. 

 
 

5.3 Inloggning Mobilapp (Pointsharp) 
 
Väljer man ”Användarnamn, lösen, engångskod via mobilapp” ser webbsidan ut så här. Fyll i ditt 
användarnamn, ditt lösenord samt koden då får i din mobilapp. Klicka på ”Log On”. 
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Skriver du fel lösen eller fel kod kommer detta upp. 
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5.4 Inloggad i VPN-portalen 
 
Efter en godkänd inloggning kommer följande sidor upp. Det kan några sekunder under tiden login 
skript körs och dina tillåtna enheter kopplas upp. 
 

5.4.1 Uppkoppling sker 
 
Vänta på denna. 
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5.4.2 Inloggning klar 
 
Ditt användarnamn visas i övre högra hörnet i webbläsaren när uppkopplingen är klar. Beroende på 
SITHS eller SMS/Mobilapp inloggning visas det användarnamn som använts vid inloggning.  
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5.5 Logga ut 
 
När du vill logga ut ska du peka på ditt användarnamn ”Hello, nnnn”. 
Klicka på ”Log Off” för att logga ut.

 
 
När följande sida kommer upp är har du loggat ut från VPN. Du kan då stänga webbläsaren. 
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5.5.1 Avluta VPN 
 
I samband med att du loggar ut från VPN är det lämpligt att rensa ev sparade cookies. Följande 
kommer upp och du väljer ”Cleanup” 

 
 
  


