
Viktig information om uppgradering av SITHS kort 
SITHS tjänstelegitimation uppgraderas till en högre säkerhetsnivå SITHS e-id LoA3. 

Det innebär att samtliga kortinnehavare som behöver SITHS-kort i sitt jobb behöver ladda ner ett nytt 

certifikat till sitt kort. 

Uppgradera ditt SITHS kort så snart som möjligt för att undvika problem så är du säker på att ha 

fortsatt åtkomst till de system som du behöver.  

 

OBS! uppgradering gäller ej reservkort, mer om reservkort se nedan.  

Viktigt att uppgradera SITHS-kortet.  
Uppgraderingen tar någon minut och det gör kortinnehavaren själv. 

Uppgradering av befintliga SITHS-kort kan göras fram till 8 maj 2022 

SITHS kort som passerar datum för uppgradering återlämnas till kortkontor och nytt kort behöver då 

beställas. Leveranstid ca 2 veckor. 

Pinkoder 
Se till att du har dina pinkoder (säkerhetskoder) tillhands. Både pinkod för legitimering och 

signerings/underskrift behövs för att uppgradera Kortet. Pinkoderna har du fått hemskickade till din 

folkbokföringsadress från Telia. Observera när uppgraderingen startar vilken kod (säkerhetskod 

legitimering eller kod för signering) som efterfrågas. 

Har du inte kvar uppgifterna i pinkodskuvertet så behöver du beställa ny puk-kod hos din chef eller 

annan behörig beställare på din enhet. Guide hur nya pinkoder skapas med hjälp av puk-koden finns 

på Siths portalen. 

Så här gör du för att uppgradera ditt SITHS-kort 

Sätt in kortet i kortläsaren klicka på länken. Ha pinkoderna till hands. 

Länk till Uppgradering  

Klicka på rutan Uppgradera ditt kort  

Se instruktionsfilm 

Passage, pullprint, betalfunktioner kommer att fungera som tidigare och påverkas inte av 

uppgraderingen. 

Förnyelse av SITHS kort 
Alla som har ett SITHS kort där giltighetstiden går ut i närtid uppmanas att beställa ett nytt SITHS kort 

i god tid. De nya korten har en ny layout. Titel finns inte med på de nya korten.  

När du byter kort till ett nytt tänk då på att funktion för passage och pullprint behöver läggas på 

kortet. Använder du SITHS-kortet för att betala i Regionens restauranger: Läs mer om det här 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Administrativa-rutiner/SITHS-kort/Anvandaradministration/
https://minasidor.siths.se/ineraauthority/Account/Login?ReturnUrl=/ineraauthority/connect/authorize/callback?client_id%3D10FA958F-5D7E-45E4-8D9D-F969A690F33W%26redirect_uri%3Dhttps://minasidor.siths.se/mypages/signin-oidc%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%20profile%20mypages.profile%20Inera.Mypages.Api%26state%3D042d833a118b402cb02e1171f16bb7c2%26code_challenge%3DSVW0JvitgRPo5wEqTz7dYJ37vpsTYVVY_D7yeiGz34k%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery
https://zero.comaround.com/link/3af2c54574b64e3ea61808d7c69a445c/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Administrativa-rutiner/SITHS-kort/Hur-far-jag-ett-kort/Avslutad-anstallning/Sithskort-anvanda-for-att-betala/


Reservkort 
Reservkort kan inte uppgraderas. Om du har ett Reservkort så får du vända dig till behörig 

kortbeställare chef eller LA för att beställa ett reservkort av den nya typen. 

(Ett reservkort är ett kort där användarens namn inte finns med, endast kortnummer) 

Behöver ni hjälp med uppgraderingen kontakta Teknikakuten på tel. 71010 

Information om vilket kortkontor du tillhör finns att läsa på SITHS portalen 

Dan-Christer Nilsson 

Ansvarig utgivare  

SITHS Region Norrbotten 

dan-christer.nilsson@norrbotten.se 

070-5150494 

 

 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Administrativa-rutiner/SITHS-kort/Hur-far-jag-ett-kort/Korthandlaggare/
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