
Viktig information från Inera gällande nya IT-krav för 
autentiseringslösningen SITHS 
Tilläggsinformation till Inera AB’s dokument ”Onepager – 
införande SITHS eID” från Ansvarig Utgivare Västra Götaland 
SITHS, med rötter från 2005, genomför nu en avsevärd upprustning i syfte att anpassa sig till nutida 
krav och teknik och samtidigt ge våra användare ett modernare gränssnitt. Möjligheter till Mobilt 
SITHS införs bl.a som en del av detta, liksom en underskriftstjänst. Dessa förändringar kommer kräva 
anpassningar i er IT-miljö. Detta dokument innehåller främst kompletteringar från SITHS Västra 
Götaland till Inera AB’s egna information. 

• Befintlig NetID-klient på era datorer behöver uppdateras till en version senare än den som 
finns tillgänglig idag (idag finns 6.8.3 som alltså inte är tillräcklig). Ny version beräknas finnas 
runt årsskiftet 21/22. 

• Den nya autentiseringsklienten - SITHS eID Windowsklient, motsvarande NetID, behöver 
installeras parallellt med NetID. Från Västra Götalands utgivningsorganisation 
rekommenderar vi att distribuera SITHS eID Windowsklient version 1.3 som lanseras 6:e 
december, även om tidigare versioner fungerar. 
En senare version av autentiseringsklienten kommer helt ersätta NetID men initialt behöver 
båda dessa finnas på respektive dator. För att hämta ned klienterna hänvisar vi till Ineras 
dokument. 

• Lokala system och e-tjänster, där användarna loggar in med SITHS e-legitimation, behöver 
anslutas enligt den nya autentiseringslösningen. Har ni behov av Mobilt SITHS så finns även 
detta beskrivet i handledningarna från Inera AB. 

• Inventera eventuell användning av SITHS underskriftcertifikat i er organisation. Dessa 
planeras försvinna från korten på sikt och ersättas av en underskriftstjänst. Inera AB 
tillhandahåller en sådan utan extra kostnad. 

• Inventera eventuellt nyttjade av Telia e-legitimation då detta kommer att utgå från korten. 

Utgivningsorganisationen i Västra Götaland rekommenderar er att:  

1. Skicka kontaktuppgifter till implementeringsansvarig i er kommun till Ansvarig Utgivare 
fredrik.rasmusson@vgregion.se 
Detta för att vi ska kunna förmedla förändrad information från Inera AB. 

2. Inventera er IT-miljö utifrån SITHSanvändning och utför de aktiviteter som beskrivs i Ineras 
dokument ”Vägledning för införande av ny autentiseringsmetod”. Länk till denna finns i 
Ineras dokument ”Onepager – införande SITHS eID”. 

3. Utgivningsorganisationen i Västra Götaland kan inte stötta med tekniska frågor utan vi 
hänvisar till Inera AB enligt deras dokument. Ansvarig utgivare för Västra Götaland bistår 
utsedda implementeringsansvariga med övriga frågor: fredrik.rasmusson@vgregion.se 

 

Det ni minst behöver göra är att installera ny autentiseringsklient parallellt med uppdaterad version 
av NetID. Ytterligare insatser kan behöva ske utifrån er egen inventering i enlighet med ovan punkter.  

I de fall ni har avtalade privata aktörer (vård och omsorgsgivare mm) ansvarar er organisation för att 
förmedla informationen vidare till dessa. 
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Denna information förmedlas i flera kanaler för att säkerställa att den når fram till alla kommuner 
och rätt instans. För att säkra detta är vi mycket tacksamma för återkoppling med kontaktuppgifter 
till implementeringsansvarig för att kunna ge fortsatt stöd och kontinuerlig information. 

 

En kortare informationsfilm från Inera AB finns på: https://youtu.be/JKqwuXqQneg 

 

Vi har tillsammans med Inera AB planerat in för två informationsmöten via Teams: 

• 1:e december 14:30-16:00 - Klicka här för att ansluta till mötet 

• 10:e december 13:00-14:30 - Klicka här för att ansluta till mötet  

Under mötet kommer Inera AB gå igenom vad som behöver göras med möjlighet att ställa eventuella 
frågor. En kallelse till teamsmötena skickas till de ni anmäler som implementeringsansvariga. 

 

 

Bilagor 

Onepager – införande SITHS eID   Inera AB 

Nedladdning och installation av SITHS eID appen för Windows Inera AB 
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