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Info om E-frikort och SITHS-kort för
privata vårdgivare
E-frikort
Som privat vårdgivare finns möjlighet att ansluta sig till tjänsten e-frikort.
Det finns två sätt att använda e-frikortstjänsten. Antingen har du ett kassasystem som är anslutet till tjänsten(integrerat) eller så använder du en webbapplikationen för e-frikort.
För de vårdgivare som inte har möjlighet att integrera sitt kassasystem med
e-frikortstjänsten erbjuder Region Norrbotten tillgång till en webbapplikation. I webbapplikationen loggar du in och registrerar patientavgifter och kan
se om patienten har e-frikort. Länk till webbapplikationen får du från patientkontoret.
För att använda webbapplikationen krävs:


E-legitimation kopplat till SITHS



Tillgång till katalogtjänsten HSA (kan oftast ordnas via utgivaren av
E-legitimation).

Mindre privata vårdgivare
För mindre vårdgivare finns sällan behovet av fler än ett SITHS-kort per
vårdgivare/klinik. Oftast saknas också möjlighet att själv bygga upp den
organisation som krävs för kortutgivning. För mindre vårdgivare finns det då
möjlighet till tredjepartanslutning via SITHS-ombud.
Mindre vårdgivare kan inte ansluta till HSA via Region Norrbotten utan
måste göra detta privat. Detta kan göras via SITHS-ombud man, enklast är at
kontakta din en utgivara av e-legitimation. Det finns flera fristående SITHSombud på marknaden.
Vad är SITHS-kortet?
SITHS-kortet är det verktyg som personer, anställda eller uppdragstagare,
inom landsting, kommun och privata vårdgivare använder sig av för att uppfylla kraven på stark autentisering. Det innebär att en persons identitet kontrolleras med tvåfaktorsautentisering. I SITHS fall görs detta genom att varje
person har ett personligt SITHS-kort och kan sin personliga pinkod.
Mer om SITHS-kort kan du läsa på Ineras webbsida:
www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/SITHS/
Vad är HSA?
HSA är en elektronisk katalogtjänst som innehåller kvalitetsgranskande uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg. Mer om
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HSA finns att läsa på Ineras webbsida: www.inera.se/tjanster/katalogtjansthsa/
Behörighet till e-Frikortstjänsten
När du har ett giltigt SITHS-kort kan du begära behörighet till efrikortstjänsten av Region Norrbotten.

Beställning av behörighet till E-frikort inom Region
Norrbotten
Fyll i nedanstående uppgifter och skicka din beställning antingen via e-post
till patientkontoret@norrbotten.se se eller via brev till Administrativ Service,
Patientkontoret, Box 511, 961 28 Boden.
Vid frågor, kontakta Patientkontoret 0921-670 50
Uppgifterna som efterfrågas är
Beställningsdatum
Namn vårdgivare
Personnummer vårdgivare
HSA-ID vårdgivare(består av siffror)
Telefon vårdgivare
E-post vårdgivare
Yrkestitel vårdgivare(läkare eller
fysioterapeut)
Arbetsplats/kliniknamn
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