
Tilläggsinformation till Inera AB:s dokument ”Onepager – 
införande SITHS eID” från Ansvarig Utgivare Västra 
Götalandsregionen 
SITHS kommer nu att uppgraderas till nutida krav och teknik, och ge användarna ett mer modernt 
gränssnitt. Bland annat kommer mobilt SITHS införas som en del av detta. De nationella 
förändringarna kräver att allas IT-miljöer anpassas. Detta dokument innehåller främst 
kompletteringar från SITHS Västra Götaland till Inera AB:s egen information,”Onepager – införande 
SITHS eID”. 
 
Befintlig Net ID-klient kommer att ersättas av en ny klient ”SITHS eID Windowsklient”. Den nya 
klienten version 2.0 levereras i kvartal 4 2022 och ska vara installerad på alla datorer som har SITHS-
klient senast 31 december 2022.  
 
Den nya klienten kommer i två versioner:  

 en som kan samexistera med befintlig Net iD  
 en som inte kan samexistera med befintlig Net iD helt, eftersom den också innehåller utökad 

funktionalitet (mtLS). 
 
Vi rekommenderar starkt att ni går över till versionen som ersätter Net ID helt, om de tjänster och 
system ni använder tillåter detta.  
 
Mer information om, samt nedladdningslänkar, om de två versionerna kommer när de finns 
tillgängliga. 
 
Om installation av klienten SITHS eID 
Det går att installera SITHS eID Windowsklient version 1.3 parallellt med Net ID för att få tillgång till 
mobil autentisering redan idag, men version 2.0 behöver fortfarande installeras senast årsskiftet. 

 Har ni egna tjänster och system där användarna loggar in med SITHS e-legitimation och vill 
använda den mer moderna autentiseringstekniken, behöver dessa anslutas enligt den nya 
autentiseringslösningen. Har ni behov av Mobilt SITHS så finns även detta beskrivet i 
handledningarna från Inera AB. Dessa hittar du på nedanstående länk till Inera AB 

 Använder ni Telia e-legitimation för inloggning till något system? Vid övergången till nästa 
generation av SITHS så kommer inte Telia e-legitimation levereras på SITHS-korten efter 
övergången till nästa generation av SITHS, det vill säga från kvartal 1 i 2023. 

 
Utöver ovanstående är det viktigt att Net ID under den tid den finns kvar är i lägst version 6.8.4.27 då 
kort som börjar levereras i september kommer ha en något förändrad teknik vilket ställer krav på 
denna version. 
 
Sammanfattning 

1. Inventera er IT-miljö utifrån SITHS-användning 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”.  

2. Se till att Net ID har lägst version 6.8.4.27 (senast september 2022) 

3. Installera SITHS eID Windowsklient version 2.0 (senast årsskiftet 2022/23). Om de tjänster 
och system ni använder tillåter rekommenderar vi varianten som helt ersätter NetID. 



 

 

Vi rekommenderar att ni tar del av informationen från Inera AB: 
https://www.inera.se/utveckling/pagaende-projekt-och-utredningar/ny-losning-for-siths/ 

 

För Närhälsan och Västra Götalandsregionens verksamheter hanteras detta genom Koncernstab 
Digitalisering. 

För Leverantörer/vårdgivare i privat regi med avtal med Västra Götalandsregionen gäller att ta del av 
informationen från Inera AB hur respektive IT-system kan påverkas. Minst behövs att befintlig 
applikation Net ID ska ha version 6.8.4.7 som lägst version innan september samt att den nya 
autentiseringsklienten version 2.0 ska finnas på alla datorer innan årsskiftet. Om det inte 
förekommer något direkt behov av just Net ID rekommenderas den version av den kommande 
autentiseringsklient som helt ersätter Net ID. 

 

Nedladdningslänkar finns även på: https://gitsvg.se/etjanstekort. Under ”Nästa generation av SITHS 
innehåller både kort och mobilitet”. Här kommer vi även börja även samla information och länkar 
allteftersom det blir tillgängligt för oss. 
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