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registrering i portalen 
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Att registrera sig som serviceproducent 

Börja med att gå till internetadressen https://palse.fi/ för att registrera dig som serviceproducent i palse.fi- 

portalen.  

Så här ser första sidan ut i portalen: 

 

Bild 1 Palse.fi-portalens första sida 

 

Välj “För producenter” och klicka på länken för att registrera sig.  

 

Bild 2 Producenternas registreringslänk 
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Nu öppnas ett registreringsformulär som du ska fylla i. I den första delen fyller du i uppgifter om företaget, 

och i den nedre delen fylls uppgifter om användaren i. Märk att alla fält markerade med en stjärna * är 

obligatoriska.  

 

Bild 3 Registreringsformuläret 
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När du fyllt i alla obligatoriska uppgifter i den första delen, fortsätt med Användarprofilen. Välj en metod 

för att logga in. Du kan logga in med Användarnamn och lösenord eller med ditt Certifikatkort för hälso-och 

sjukvården.  

När du fyllt i alla uppgifter och tryckt på Registrera dig- länken får du följande meddelande:  

 

Bild 4 Meddelande efter lyckad registrering 

Du har nu fått ett bekräftelsemeddelande till din e-post. Gå till din e-post för att bekräfta din registrering. 

Det gör du genom att klicka på länken du fått i e-postmeddelandet. Du kan klicka på länken i meddelandet 

eller kopiera in den i din webbläsare.  

 

Bild 5 E-postmeddelande 

När du klickar på linken för att bekräfta ditt konto kommer du till inloggningssidan i serviceportalen.  
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Bild 6 Producenternas inloggning 

Använd ditt nyss skapade användarnamn och lösenord för att logga in.  

När du är inloggad i portalen kan du ansöka om att bli serviceproducent för de tjänster du önskar. 

Observera att du måste lämna in en skild ansökan om att få bli producent för den tjänst du önskar!  

På sidan under Servicesedeltjänster finns alla de servicesedlar listade som det är möjligt att ansöka till. 

Mer information om hur man använder portalen hittas under frågetecknet i högra 

hörnet.  

 


