Ansökan om användarkonto för INCA

Rensa sidan

Original sparas vid resp enhet, kopia skickas till Regionalt cancercentrum.

Namn.............................................................................

Befattning/yrke ..................................................................................

Klinik..............................................................................

Sjukhus..............................................................................................

Adress ...........................................................................

Postnr Postadress ............................................................................

Tel nr .............................................................................

E-post................................................................................................

*HSA-identitet ................................................................................................................................................................................
Ange register
Vilket/vilka register på INCA-plattformen
gäller ansökan om behörighet? ......................................................................................................................................................

Ange roll
Inrapportör,
v g ange lokal användaradministratör om sådan finns, namn...................................................................................................
Användaradministratör – administrerar inrapportörer vid den egna kliniken;
ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över den egna klinikens inrapportörer, lägger till nya användare,
inaktiverar användare som slutat samt lämnar vid behov ut nytt lösenord till användare vid den egna kliniken.
Övrig roll: ..................................................................................................................................................................................

Finns tidigare erhållet användarkonto i INCA
som inrapportör/användaradministratör
Nej
Ja, ange användarnamnet och register som du har / har haft behörighet till:
.......................................................................................................................................................................................................

Underskrifter
.......................................................................................................................................................................................................
Ort, datum
Undertecknande
.......................................................................................................................................................................................................
Ort, datum
Undertecknande verksamhetschef

Om användaren slutar vid kliniken:
- Användarens placering vid aktuell klinik tas bort så att behörighet till klinikens data upphör
- Användaren inaktiveras i INCA
Detta görs av den lokala användaradministratören vid den egna kliniken. Om sådan saknas ansvarar verksamhetschefen för
att datum fylls i nedan och att kopia skickas till Regionalt cancercentrum för borttagande av klinikplacering samt
inaktivering.
Datum för inaktivering .................................................................
Om användaren börjar vid en ny klinik och behöver aktivera sitt användarkonto med annan placering sker ansökan om detta från den nya
kliniken.
Konvention för användarnamn:
Användarnamn skapas enligt följande: "oc" + regionid + första två bokstäverna i efternamnet + första två bokstäverna i förnamnet, åäö
översätts till aao. Som exempel får Östen Långström i norra regionen användarnamnet "oc6laos"
Region
Stockholm-Gotland
Uppsala/Örebro
Sydöstra (Linköping)
Södra (Lund)
Västra (Göteborg)
Norra (Umeå)

Region-id
1
2
3
4
5
6

* HSA-identitet är obligatorisk. Man hittar denna uppgift på adress https://hsahotell.carelink.sjunet.org/anonSearch/jsp/base.html.
OBS! Internet Explorer måste användas.
I södra regionen hittar man den även i Skånekatalogen under sitt egna namn.

