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Innehåll



Kort om nya SmiNet



• Klinisk anmälan görs via ett webbformulär (inga installationer behövs)

• Paragrafanmälan kan göras via SmiNet

• Fungerar på internet och Sjunet

• Rekommenderad webbläsare Google Chrome 

– Edge fungerar också

• Utvecklat för dator i första hand 

• Logga i första hand in med SITHS-kort

• BankID och Freja eID+ används inte längre

Kort om nya SmiNet



SITHS-kort eller gruppkonto?



• Inloggning görs i första hand med SITHS-kort av säkerhetsskäl

– Detta gäller även digitala vårdgivare.

• Användaruppgifter och kontaktinformation till vårdenhet hämtas via HSA-katalogen

• Digital paragrafanmälan kan endast göras med SITHS-kort

Logga i första hand in med SITHS-kort



• Vänd dig till din lokala SITHS-organisation/eTjänstekortsförvaltning

– Fråga om det finns möjlighet att beställa SITHS-kort.

• Inloggning med gruppkonto görs i andra hand 

– Nya inloggningsuppgifter behövs. Kontakta din smittskyddsenhet vid behov.

• Privata vårdgivare 

– Även privata vårdgivare kan ansöka om SITHS-kort. Läs mer på www.inera.se

• Digitala vårdgivare

– Om ni inte har möjlighet att skaffa SITHS-kort ansöker ni som organisation om ett gruppkonto i 

SmiNet för hela Sverige. 

– Ansök om gruppkonto hos den region där den digitala vårdgivaren har sin organisatoriska 

hemvist. 

– Välj vilket smittskydd som du ska skicka din anmälan till när du fyller in anmälningsformuläret.

Om du saknar SITHS-kort

http://www.inera.se/


Så loggar du in



• Inloggning via Sjunet: https://sminet3-prod.sminet.sjunet.org/

• Inloggning för övriga användare, utanför Sjunet:

https://sminet3-prod.sminet.se/

URL till nya SmiNet

https://sminet3-prod.sminet.sjunet.org/
https://sminet3-prod.sminet.se/


Välkommen till SmiNets inloggningsportal



Logga in med 
SITHS-kort i 
första hand.

Logga in 
gruppkonto om 
du inte har 
möjlighet att 
skaffa SITHS-
kort.

Logga in via SITHS-kort eller gruppkonto



Välj certifikat för 
identifiering och klicka på 
”OK”.

Inloggning med SITHS  



Ange din pinkod och 
klicka på ”Öppna”.

Inloggning med SITHS 



Om du har flera 
medarbetaruppdrag:

Välj den vårdenhet och 
den vårdgivare som ska 
vara avsändare av den 
anmälan som du ska 
rapportera.

Välja medarbetaruppdrag 



(1) 
• Kontakta din lokala SITHS-

organisation/eTjänstekortsförvaltning för att 
få ett SITHS-kort, om du saknar sådant.

• Privata vårdgivare erbjuds i vissa fall SITHS-
kort via regionen. Annars finns även 
möjlighet att få SITHS-kort via ett privat 
SITHS-ombud.

• Om du inte kan skaffa SITHS-kort kontaktar 
du din lokala smittskyddsenhet som ordnar 
ett gruppkonto.

OBS! Du måste ordna ett nytt gruppkonto 
eftersom användaruppgifterna är nya i det 
nya systemet.
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(2) 
För att logga in med 
gruppkonto klicka på 
knappen ”Gruppkonto”.

Om du inte har SITHS-kort 



Om SmiNet inte går att nå 
eller om du inte kan logga 
in får du göra en 
pappersanmälan. Klicka på 
knappen 
Anmälningsformulär (PDF).

Klinisk anmälan utan inloggning samt 
paragrafanmälan utan SITHS-kort 

Skicka in paragrafanmälan 
på papper om du inte har 
SITHS-kort.



Så här anmäler du i SmiNet



Välj typ av anmälan 

Klicka på knappen ”Klinisk 
anmälan”.



Du hittar mer information om
anmälningspliktiga sjukdomar 
enligt smittskyddslagen på 
www.folkhalsomyndigheten.se

Här kan du 
skriva in hela 
eller delar av 
namnet på en 
diagnos.

Du kan klicka 
på en bokstav 
eller scrolla i 
listan.

Vanliga 
diagnoser som 
ofta anmäls 
hittar du här. Vissa diagnoser är bara 

anmälningspliktiga för 
laboratorier. Dessa har 
grå text, är markerade 
med en asterisk (*) och 
går inte att klicka på.

Välj diagnos

http://www.folkhalsomyndigheten.se/


• Klicka på i:et för mer information.

• Asterisk (*) betyder att uppgiften 
är obligatorisk.

• Du kan skriva i rullgardinslistor för 
att filtrera.

• Det finns en ny kalenderfunktion. 
Klicka på den lilla kalendern.

Några nyheter i formuläret



Om din vårdenhet i anmälan



Information från HSA-katalogen

OBS! Om du väljer en ny vårdenhet ändras uppgifterna bara för 
den här anmälan. Om uppgifterna kring vilken vårdenhet du 
arbetar för är fel, kontakta din lokala HSA-administratör. 

När du loggar in med 
SITHS-kort hämtas 
information om din 
vårdenhet 
automatiskt från 
HSA-katalogen.

Om informationen 
inte stämmer klickar 
du på knappen ”Byt 
felaktig vårdenhet”.



Välj ny vårdenhet 
från listan med 
vårdenheter som 
finns i HSA-
katalogen.

Filtrera listan 
genom att klicka på 
kolumnrubrikerna 
och skriv in det du 
söker efter.

Du kan söka på din 
vårdenhet.

Du kan sortera på en kolumn i 
taget genom att föra 
muspekaren till höger om 
kolumnrubriken och klicka på 
pilen.

Hittar du din 
vårdenhet i listan 
klickar du på 
knappen ”Välj”.Hittar du inte din 

vårdenhet klickar du på 
knappen ”Jag hittar 
inte min vårdenhet” 
eller ”Avbryt”.

Hitta din vårdenhet i vårdenhetsväljaren 



Fyll i vårdenhetens 
namn och 
telefonnummer och 
klicka på ”Spara”.

Ta också kontakt 
med din lokala 
HSA-administratör 
för att få hjälp med 
informationen i 
HSA.

Om du inte hittar din vårdenhet



Kontaktuppgifter



• Kontakta smittskyddsenheten i din region

• Ta del av information om SmiNet på folkhalsomyndigheten.se/sminet

• Kontakta din lokala HSA- och SITHS-organisation

– Om du inte vet vem som är din lokala HSA-administratör kan du till exempel söka efter information om 

HSA på ert intranät, kontakta er it-avdelning eller i sista hand ta hjälp av din smittskyddsenhet.

Vid frågor

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsenheter/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

