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Reservkortsrutin för SITHS-kort utanför 
kontorstid 

 

Bakgrund 
Idag finns rutin för utgivning av Reservkort under kontorstid men i och med 

att våra system och nationella tjänster utvecklas till att kräva SITHS som 

enda åtkomst/inloggningsalternativ så ställer det krav på tillgång på Reserv-

kort även utanför kontorstid. 

SITHS-projektet och dess styrgrupp samt objektsägarrådet för förvaltnings-

objektet Gemensam vårdadministration samt styrgrupp för objektfamilj Vård 

har i samråd diskuterat och kommit fram till en samsyn i hur vi löser detta på 

bästa sätt för att nå säkerhet och kostnadseffektivitet. 

Påverkan för verksamheten 
SITHS-Reservkortsutgivning bygger på att verksamheten måste vara en del i 

processen. 

• Reservkort och pinkoder måste finnas tillgängliga och inlåsta på av-

delning eller på annan utsedd plats på sjukhuset/jourcentralen 

• Personal måste vara utbildade/behöriga att beställa, följa rutiner och 

kontakta teknikakuten eller annan utsedd certifikatutfärdare 

• Planera i god tid för extra personal så de skaffar kort innan de börjar 

tjänstgöra 

• Ha tydliga rutiner för om och när Reservkort ska utfärdas, avgöra 

om det är nödvändigt att utfärda Reservkort 

• Medvetenhet om kostnad (framräknad kostnad 820kr, bygger på att 

teknikakuten agerar certifikatutfärdare) 

 För inpassering gäller nuvarande reservrutiner 

Förslag till lösning 
Eftersom behovet/risken av att inte ha tillgång till sitt SITHS-kort efter kon-

torstid bedöms låg och att vi inte kan gissa/beräkna antalet tillfällen då per-

sonalen har glömt/tappat sitt kort eller att det är trasigt kommer införandet av 

en reservkortrutin efter kontorstid att ske i två steg. Under tid med interims-

lösning är det viktigt registrera uppkomna behov – detta för att optimera 

slutlig lösning. Därför viktigt med inrapportering enligt punkten d nedan. 

1. Interimslösning när vi inte har någon Reservkortsrutin utanför kon-

torstid, detta gäller: 

a. Signering av elektroniska läkar-intyg hanteras genom att lä-

kare inom samma klinik med fungerande SITHS-kort ordnar 

detta påföljande vardag, och intyget sänds till/hämtas av pa-

tienten i efterskott (detta analogt med hur man löst samma 

problem under kontorstid, för läkare som ej fått sina SI-

SITHS-kort i tid) 

b.  Ordinering/uppdatering av dos-recept genom läkare inom i 

första hand samma klinik och med fungerande SITHS-kort. 

Detta  bör av patientsäkerhetsskäl ske under jourtid, och 
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endast i undantagsfall, efter riskvärdering, hänskjutas till 

kontorstid. Detta kan betyda att ensamarbetande 

jour/beredskap (tex pv-beredskap) kan komma att behöva 

hjälp av jour/beredskap inom annan klinik! 

c. Tillgång till aktuell läkemedelslista via VAS, med hjälp av 

sköterska inom samma klinik, och med fungerande SITHS-

kort. 

d. När interimslösningen används ska det rapporteras genom 

läkaren själv, eller via ansvarig chef, skickar e-post till RA-

funktionen rafunktionen@nll.se 

2. Slutlig lösning  

a. En funktion/avdelning per sjukhus/jourcentral utbildas och 

agerar lokalkortutlämnare. För att utföra tjänsten utgår en 

ersättning. 

b. Varje platschef/ansvarig på jourcentralerna får i uppgift att 

utse lämplig funktion/avdelning som ska agera lokal kortut-

lämnare. 

Till dags dato föreslagna alternativ: 

1. Sunderby sjukhus kan använda vakten och 

köpa tjänsten av vaktbolaget 

2. Anställa en joursekreterare som även kan 

användas för andra tjänster som användar-

upplägg, akuta diktat etc. Denna roll kan 

även vara central certifikatutfärdare åt andra 

sjukhus och jourcentraler. 

3. Avdelning/klinik inom sjukhuset med dyg-

netruntverksamhet, och någorlunda jämn 

belastning (ej akutmottagning od) 

Profil/krav lokalkortutlämnare 

 Alltid på plats 

 Så få personer som möjligt för att säkerställa utbildning, fortbildning 

och information till funktionen. 

 Datorvana 

 Noggrann, följa fastställda rutiner (SITHS regelverk, med bl.a. nog-

grann identifiering måste följas) 

IT system och tjänster som kräver SITHS  

 Utfärdande av elektroniskt läkarintyg i VAS fr.o.m. november 2011 

 Tillgång till PASCAL (uppdatering och ordinering av dos-

läkemedel) fr.o.m. 23/4 2012 

 NPÖ (nationella patientöversikten) fr.o.m. september 2012 

 Mina vårdkontakter hösten 2012 

From 2012-04-12 kan man logga in i journalsystemet VAS och i nätverket 

med sitt SITHS-kort, men tidigare inloggningsalternativ finns kvar och går 

att använda. 
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När ska ett Reservkort utfärdas (efter kontorstid) 

 Vid förlorat kort  

 Vid trasigt kort  

 Vid glömt kort – om hämtning av kort är ogörligt 

 

Bilagor:  

SITHS Reservkortshantering i NLL 

SITHS Tillämpningsanvisning 120315.pdf 

Rutiner för Reservkort NLL+: https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-

halso--och-sjukvard/Administrativa-rutiner/SITHS-kort/Reservkort/ 
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