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Vad är Intygstjänster?
• Navet för hantering av elektroniska intyg mellan vård, myndigheter och invånare.

• Omfattar en infrastruktur och flera webbapplikationer som vänder sig till både
vårdpersonal och invånare:
Webcert – utfärda och skicka intyg
Mina intyg – se sina egna intyg

Rehabstöd – samlad bild av pågående sjukfall på en vårdenhet
Intygsstatistik – statistik baserad på utfärdade intyg och ärendekommunikation.

• Myndigheter och andra aktörer kan anslutna som intygsmottagare – i dagsläget är
Försäkringskassan och Transportstyrelsen anslutna.

• Fyra av Försäkringskassans intyg och två av Transportstyrelsens intyg kan
hanteras.

Intygstjänster
Lagrar intyg och registrerar
samtycke.
Försäkringskassan
Tar emot intyg och hanterar
ärendekommunikation med
vården.

Webcert
Utfärda intyg, hantera
ärendekommunikation med
Försäkringskassan. Kan
integreras med journalsystemet.

Transportstyrelsen
Tar emot intyg.

Mina intyg
Invånaren kan ta del av
intyget digitalt och skicka det
till intygsmottagare.

Ärendekommunikation
Intyg

Intygsstatistik
Vården kan följa upp och
förbättra intygsutfärdandet och
sjukskrivningsprocessen.

Rehabstöd
Visar vårdenhetens sjukfall.
Stödverktyg i rehabiliteringsprocessen.

Vad använder man Intygstjänster till?
• Vårdpersonal kan
utfärda intyg i Webcert med tillgång till försäkringsmedicinskt beslutsstöd
skicka intyg till intygsmottagare, med patientens samtycke
hantera ärendekommunikation med Försäkringskassan om skickade intyg
se pågående sjukfall i Rehabstöd
se statistik på utfärdade intyg och ärendekommunikation i Intygsstatistik.

• Invånare kan
se sina intyg i Mina intyg och skicka dem till intygsmottagare

skriva ut hela, eller delar av, intyg till exempelvis arbetsgivare.

• Myndigheter kan
ta emot intyg elektroniskt
hantera ärendekommunikation med vården (gäller Försäkringskassan).

Nyttan med Intygstjänster
• Ökad samverkan mellan alla inblandade parter vid sjukskrivning och rehabilitering
– vården, invånaren, myndigheter

• Ökad delaktighet och insyn för invånaren
• Högre rättssäkerhet
Komplett ifyllda intyg ger bättre underlag vid myndighetsbeslut

• Snabbare handläggning av ärenden
bättre informationskvalitet ger mindre behov av kompletteringar
mindre administration och manuell hantering när intygen hanteras elektroniskt

strukturerad informationsinsamling leder till likformighet i intygen

Vad är Webcert?
• En webbapplikation som kan användas inbyggd i journalsystemet eller fristående
via internet.

• För att logga in krävs behörighet och SITHS/Efos-kort. Vid fristående inloggning
går det även att använda e-legitimation.

• Ger vårdpersonal möjlighet att utfärda intyg elektroniskt och, med patientens
samtycke, skicka dem till intygsmottagare. Det går även att utbyta frågor och svar
med Försäkringskassan om intyg som skickats dit.

• Ger stöd vid ifyllnad av intyg genom tillgång till försäkringsmedicinskt beslutsstöd
och återanvändning av intygsinformation vid förlängning av sjukskrivning.
Information från intyg som utfärdas i Webcert blir tillgänglig i Rehabstöd,
Intygsstatistik och Mina intyg.

Webcert

Vad är Mina intyg?
• Nås genom inloggning på 1177.se.
I Mina intyg kan invånaren

• se sina egna intyg från vårdgivare som
är ansluta till Intygstjänster

• skicka intyg till intygsmottagare
• skriva ut intyg
• anpassa intyg för att kunna ta bort
personlig information som diagnos vid
utskrift till arbetsgivare.

Vad är Rehabstöd?
• En fristående webbapplikation som nås via
internet. För att logga in krävs behörighet
och SITHS/Efos-kort.

• Vänder sig till vårdpersonal som arbetar
med att koordinera rehabiliteringsinsatser.

• Ger rehabkoordinatorer en samlad bild av
alla pågående sjukfall på en vårdenhet

• Ger läkare information om sina patienter

Den information som visas i Rehabstöd hämtas från de elektroniska intyg som
utfärdas hos vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster när en patient
sjukskrivs.

Vad är Intygsstatistik?
• En fristående webbapplikation som nås via internet.

• Ger överblick över ordinerade sjukskrivningar och
intygsutfärdande i Sverige.

• Nationell statistik som är tillgänglig för alla utan
behörighet och inloggning.

• Detaljerad verksamhetsstatistik på vårdenhets- och
landstingsnivå. Kräver behörighet och inloggning
med SITHS/Efos-kort.

• Innehåller färdiga rapporter och möjlighet att filtrera
för egna anpassningar.
Den information som visas i Intygsstatistik hämtas från de elektroniska intyg som
utfärdas hos vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster. All data är avidentifierad.

Hur gör man för att använda Intygstjänster?
• Teckna kundavtal med Inera.
(om inte detta redan finns)

• Beställ anslutning till Intygstjänster via inera.se.

Vid anslutning till Intygstjänster får vårdgivaren tillgång
till Webcert, Rehabstöd och Intygsstatistik, och ger
invånaren möjlighet att se sina intyg i Mina intyg.

Vilka använder Intygstjänster idag?
• Alla landsting och regioner är anslutna till Intygstjänster.
• 18 av 21 landsting använder Webcert för att utfärda intyg.

• Även privata aktörer använder Webcert.
• Försäkringskassan och Transportstyrelsen är anslutna som intygsmottagare.
Socialstyrelsen, Skatteverket och Arbetsförmedlingen är på väg att ansluta sig som
intygsmottagare.

Pris
Kontakta Ineras kundservice för information om priser och anslutning.

Läs mer
Inera.se/intygstjanster

