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Inledning 
Användarmanual – Självregistrering med SITHS-kort är till för dig som behöver skapa ett nytt konto 

på Infektionsregistrets plattform. Om du redan har ett befintligt konto följ instruktionerna i 

Användarmanual – Logga in. 

Viktig information innan du självregistrerar 
Ditt eTjänstekort/SITHS-kort kan ha flera certifikat kopplat till sig t.ex. Person-id och HSA-id. Tekniskt 

kan du välja både Person-id och HSA-id. Av säkerhetsskäl ska HSA-id användas eftersom när 

användarna slutar jobba inom vården kan de inte längre logga in i plattformen då certifikatet har gått 

ut. 

Krav för att logga in med eTjänstekort 
För att kunna logga in i Infektionsregistrets plattform med eTjänstekort behövs följande: 

I. Kortläsare 

II. eTjänstekort t.ex. Smartcard, SITHS-kort.. 

III. Autentiseringskod (dvs. PIN-kod) till eTjänstekort. 
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Installation av kortläsare till eTjänstekort  
Om du inte har en kortläsare installerad  

Koppla in din kortläsare i datorn, det kommer automatiskt att installeras drivrutiner för kortläsaren 

och när installationen är klar så kommer du få ett meddelande om att den nya maskinvaran har 

installerats. Om kortläsaren inte installeras automatisk, leta upp tillverkaren av kortläsarens hemsida 

och leta efter drivrutiner för installation. Alternativ kontakta din IT-support för hjälp att installera 

kortläsaren. 

Om du inte har NetID installerat 
Kontakta din region och fråga vilket NetID program du skall ladda ner. Du kan även behöva ladda ner 

ditt certifikat som finns på kortet. Regionerna har olika säkerhetsrutiner gällande certifikat. Kontakta 

din region för vidare hjälp. 

  



3 
 

2023-01-16  RCSYD.INFEKTIONSREGISTRET@SKANE.SE 

Steg-för-steg instruktioner för självregistrering 
När du loggar in med SITHS-kort tänk på att ha satt in SITHS-kortet innan du öppnar webbläsaren. 

Steg 1: Sätt in SITHS-kort i kortläsaren 

Steg 2: Välj Logga in med SmartCard 

Steg 3: Välj OK : 

 
Steg 4: Välj det certifikat som innehåller ditt HSA-id: 
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Steg 5: Välj OK: 

 

Steg 6: Legitimera dig med din pinkod: 
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Steg 7: Följ anvisningarna, fyll i din e-post och den klinik du arbetar på:

 
Steg 8: Välj Registrera 

Steg 9: Kontrollera att du fyllt i rätt e-post och sedan välj Ok: 
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Steg 10: Du kommer nu få ett mejl skickat till den e-post som du registrerade. Klicka på länken 

för att kunna logga in: 

 
Steg 11: Följande bild dyker upp när du klickat på länken i mejlet: 

  
När den lokala administratören har attesterat din behörighet så kan du logga in i registret. 
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Vanliga fel med inloggning 

Inloggningsfel I 
Felmeddelande: Inloggning misslyckades. Kontot är ej attesterat. 

 

Åtgärd: Kontakta din lokala administratör för Infektionsregistret och de dem attestera kontot. 

Inloggningsfel II 
Felmeddelande: Inloggning misslyckades. E-post är ej bekräftad. 
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Åtgärd: Du har inte bekräftat din epost, klicka på länken i det mejl som skickades ut när du skapade 

din behörighet. Observera! Mejlet kan ha hamnat i din skräppost, leta där om du inte hittar mejlet. 

Hittar du inte det, kontakta din lokala administratör för vidare hjälp. 

Fel vid skapande av konto 
Vid självregistrering, observera vad som registreras under HSAID på kortet. Följande bild visar 

exempel när du valt Person-id i stället för HSA-id: 

 

Åtgärd: Stäng ner webbläsare, ta ut SITHS-kort och gå tillbaka till Infektionsregistrets inloggningssida: 

https://app.infektionsregistret.se/login.aspx. Fortsätt från Steg 1 under avsnitt Steg-för-steg 

instruktioner för självregistrering. 

  

https://app.infektionsregistret.se/login.aspx
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Utloggning från Infektionsregistret 
När du loggat in med eTjänstekort i infektionsregistret så loggar du ut genom att stänga ner din 

webbläsare. Observera att du inte bör logga ut enbart genom att klicka på Logga ut. Du måste ta ut 

eTjänstekortet när du loggat ut ur registret. Om du lämnar eTjänstekortet kvar i kortläsaren kan 

obehöriga användare få åtkomst till registret. 


