
Tilläggsinformation 2 gällande nästa generation av SITHS från 
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 som ni fått tidigare, som 
heter ”Onepager – införande SITHS eID”. 
 
Ni som mottar denna information är privata vårdgivare med någon form av avtal med Västra 

Götalandsregionen. 

Bytet från SITHS till SITHS eID är en krävande process och vår ambition är att underlätta ert arbete 

genom en successiv övergång från det gamla till det nya.  

Tidplanen för nästa generation av SITHS har något förändrats vilket medför att vi korrigerar några 

rekommendationer sedan föregående informationsutskick i juni 2022. För att fortsatt kunna hämta 

certifikat till kort i befintlig generation av SITHS så rekommenderar vi att: 

 Installera SITHS eID Windowsklient 2.0 för fortsatt samexistens med befintlig programvara 

”NetID”. Detta sker senast 31 januari. 

o Klicka här för att hämta installationsfilen för SITHS eID Windowsklient 2.0  

 Om det inte redan är gjort, se till att programvaran för NetID är lägst i version 6.8.4.27. En 

senare version 6.8.5.20 finns tillgänglig och då några upplevt problem med 6.8.4.27 

rekommenderar vi 6.8.5.20. 

o Klicka här att hämta installationsfilen för NetID 6.8.5.20 

Under våren 2023 kommer vi be er att avinstallera programvaran för NetID och installera en annan 

variant av SITHS eID Windowsklient. Information om detta sker när den nationella tidplanen är 

fastställd.  

Efter den 30:e juni finns det inget nationellt avtal som ger oss tillåtelse att använda den befintliga 

programvaran NetID längre, Västra Götalandsregionen kommer därför inte längre finansiera era 

licenser för NetID efter 30:e juni, vill ni ändå fortsätta med NetID behöver ni i så fall teckna eget 

licensavtal. Den nya programvaran SITHS eID Windowsklient ersätter funktionaliteten hos NetID så 

det är bara om ni har ett specifikt behov som detta kan komma i fråga. 

Västra Götalandsregionen genomför just nu en inventering över system som VGR tillhandahåller och 

använder SITHS och deras respektive tidsplan för att gå över till nästa generation SITHS – SITHS eID.  

Mer information om detta kommer att kommuniceras senare. 

Har ni egna system, som inte levereras från VGR, behöver ni själva ta reda på om de är kompatibla 
med SITHS eID Windowsklienten.  

Frågor kopplat till ovanstående information mejlas till funktionsbrevlåda till  Koncernkontoret SIS-
funktion privatavårdgivare FB, koncernkontoret.sis-funktion.privatavardgivare@vgregion.se 

 

Thomas Malmberg   Fredrik Rasmusson 

Enhetschef, FVM Leverans    Ansvarig Utgivare SITHS i Västra Götaland 

https://confluence.cgiostersund.se/download/attachments/220220520/SITHS_eID_for_Windows-Setup-2.0.8325.17496.exe?version=1&modificationDate=1666262298296&api=v2
https://service.secmaker.com/siths/
mailto:koncernkontoret.sis-funktion.privatavardgivare@vgregion.se


Fördjupad information, för den som vill veta mer 

Länk till teknisk information gällande SITHS eID Windowsklient 

Länk till teknisk information gällande NetID 

Länk till det nationella projektet hos Inera AB för nästa generation av SITHS 

https://confluence.cgiostersund.se/display/ST/Ladda+ner+SITHS+eID+Windowsklient
https://service.secmaker.com/
https://www.inera.se/utveckling/pagaende-projekt-och-utredningar/ny-losning-for-siths/

