
Ny systemversion av SmiNet 

den 6 september 2021 

Här loggar du in i nya SmiNet (från och med 6/9) 
Via internet 

https://sminet3-prod.sminet.se 

Via SjuNet 

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

Vad är Sjunet? 

Sjunet är ett kommunikationsnätverk inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Inloggning via 

SjuNet ger en ökad säkerhet. 

Efter flera års arbete lanseras en ny systemversion av SmiNet den 6 september 2021, klockan 8.00. Den 

stora förändringen är att klinisk smittskyddsanmälan nu sker genom inloggning med SITHS e-legitimation i 

första hand. Det är en inloggningsmetod med hög säkerhet. 

Det kommer också att finnas en möjlighet att logga in med så kallade gruppkonton som inte kräver SITHS. 

Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att skriva ut och skicka in pappersanmälningar. 

Paragrafanmälningar kommer nu att kunna göras elektroniskt om man loggar in med SITHS, men de 

kommer inte kunna göras med ett gruppkonto. Även för paragrafanmälningar gäller att de fortsättningsvis 

kommer kunna skickas in på papper.  

Du som har SITHS-kort 

Den 6 september loggar du in i den nya versionen av SmiNet med ditt SITHS-kort och din pinkod. Du 

behöver då inget annat lösenord för att kunna göra klinisk smittskyddsanmälan. 

Du som inte har SITHS-kort 

Vänd dig om möjligt till din lokala SITHS-organisation för att få ett SITHS-kort. Har du inte möjlighet att 

få ett SITHS-kort måste du/din vårdenhet skaffa ett så kallat gruppkonto enligt nedan. Ett gruppkonto är 

gemensamt för alla på din vårdenhet. 

Om din vårdenhet haft inloggning i den tidigare versionen av SmiNet 

För att få ett lösenord till den nya versionen av SmiNet måste du/din vårdenhet kontakta oss på Smittskydd 

Norrbotten genom att mejla smittskydd@norrbotten.se. Detta kan ni göra från och med nu. 

I meddelandet, ange tydligt att det handlar om den nya systemversionen, samt om möjligt följande: 

 Vilket namn din vårdenhet har i SmiNet samt det tidigare gamla lösenordet (5 siffor) 

 Ditt namn och telefonnummer 

 Din vårdenhets internpostadress om sådan finns 

 Om internpostadress saknas, ange postadress 

https://sminet3-prod.sminet.se/
https://sminet3-prod.sminet.sjunet.org/
https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/sjunet/
mailto:smittskydd@norrbotten.se


Med dessa uppgifter som utgångspunkt gör vi en säkerhetsbedömning innan vi lämnar ut det nya 

lösenordet.  

Har din vårdenhet aldrig haft en inloggning i SmiNet, kontakta Smittskydd Norrbotten 0920-28 36 16 

För att göra en elektronisk smittskyddsanmälan direkt via datorn måste du ha ett lösenord. 

Digitala vårdgivare 

Även digitala vårdgivare loggar med fördel in med SITHS-kort. Om SITHS-kort saknas räcker det med att 

ansöka om ett gruppkonto för hela Sverige. Ansökan ska då skickas till den region där den digitala 

vårdgivaren har sin organisatoriska hemvist. När sedan klinisk smittskyddsanmälan görs väljer man till 

vilket smittskydd den ska sändas elektroniskt. 

 


