Hvordan kommer du på Region Hovedstadens webmail og kursusportal
hjemmefra
Du skal logge ind med dit brugernavn (BAM-kode) samt adgangskode til Region Hovedstaden
(RH), som du tidligere har modtaget i en mail. Hvis du har glemt dit brugernavn og/eller
adgangskode, skal du kontakte CIMT på telefon 38 64 80 80. Dette gælder også hvis din kode er
udløbet. CIMT har døgnåbent.
Eksempel på hvordan mailen ser ud med dit brugernavn/adgangskode.
System

Brugernavn Adgangskode

Information

Netværket: ABCD1234 P2a8S5t8
ESA:

ABCD1234 Brug Netværkets adgangskode til dette system!

Medusa:

ABCD1234 Brug Netværkets adgangskode til dette system!

Vær opmærksom på, at inden du logger på din webmail, skal du ændre éngangs
adgangskoden, du har modtaget til noget selvvalgt. Dette gøres på:
citrix.regionh.dk

OBS: Hvis du får en fejlmeddelelse om at din kode IKKE er ændret, skal du ignorere dette og
forsætte dit log ind på enten webmail eller kursusportal

Vejledning til at logge på webmail:
•

Skriv: https://webmail.regionh.dk i din internetbrowser (f.eks. Internet Explorer)

.

Herefter fremkommer et login billede

Vigtigt! Du skal skrive: REGIONH\ foran dit
brugernavn (BAM-kode) og dernæst den ændrede
adgangskode
På MAC finder du (\) ved tryk på Alt+shift+7

Du kan nu bruge din RegionH mailadresse

Husk at logge på webmailen jævnligt og minimum hver tredje måned. Af sikkerhedsmæssige
årsager bliver du bedt om at ændre din adgangskode ca hver 3 måned. Hvis koden er udløbet
skal du kontakte CIMT på tlf. 38 64 80 80 og få nulstillet adgangskoden. Bemærk at, hvis din
kode bliver nulstillet – skal den igen ændres på citrix.regionh.dk

Vejledning til at logge på Kursusportalen for at lave fx. e-learningskurserne i håndhygiejne og
brand eller tilmelde dig andre udbudte kurser.
•

I din internetbrowser skriver du: https://kursusportalen.plan2learn.dk/

Vælg den blå knap "Jeg er ansat i Region Hovedstaden"

Log ind med REGIONH\brugernavn og din
adgangskode
På MAC finder du (\) ved tryk på Alt+shift+7

Hvis der fremkommer en grå boks vedrørende valg af
speciale, skal du vælge Psykiatri og trykke på gem, inden
du lukker boksen.

De fleste af vores kurser kan
findes i kataloget, hvis du
skriver ”pvc” i søgefeltet

•
•
•
•
•

Vælg det rigtige kursus - fx. "Vedligeholdelsestræning for vikarcentret PVC"
Tilmeld dig det ønskede kursus
Har du tilmeldt dig et E-læringskursus kan du på ”Min side” finde kurset og klikke på
"Afspil"
Følg vejledningen på skærmen, og slå evt. lyden til på din computer
Når kurset er gennemført og gemt overføres det automatisk til din side i kursusportalen samt
din elektroniske personalesag.

Hvis du bliver bedt om en tilmeldingskode, vil denne kode fremgå af kommunikationen/mailen fra
Psykiatriens Vikarcenter. Ved tilmelding til vedligeholdelsestræning er koden altid: vikar
Hvis du, når du forsøger at tilmelde dig et kursus, oplever, at du bliver afvist med begrundelsen, at
du ikke er i målgruppen, kan det bl.a. være fordi, du har glemt at vælge specialet "psykiatri" - dette
kan du gøre i fanebladet stamdata. En anden mulighed er, at du har valgt et forkert kursus, dvs. et
som ikke hører under PVC (Psykiatriens Vikarcenter).
Du må ikke tilmelde dig en uddannelse, der ikke er aftalt med PVC inden.

