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Rutiner för den nya Cosmic-Webcert integrationen
PIN-kod för underskrift
Vid signering av intyg i nationella tjänster krävs att du skriver under de nya intygen med
PIN-koden för underskrift/signering.
Vid utfärdande av SITHS-kort (e-tjänstekort) medföljde ett dokument med information om
koder för legitimering, underskrift och upplåsningskod (PUK-kod). För att kunna signera de
nya intygen behöver du ha din PIN-kod för underskrift (signering). Denna är normalt
inte samma som för inloggningskoden i exempelvis Cosmic.
Om du behöver ett nytt PIN-kodskuvert med koder kan du kontakta kortservice på
anknytning 2020 eller maila internkundservice@kronoberg.se Obs, det är viktigt att detta
görs senast 2018-03-31. I länken kan du läsa om E-tjänstekort för säker identifiering.
Information om kort och behörigheter
Om du vill testa din kod för underskrift/signering, följ länken nedan och klicka på knappen
Underskrift. https://test.siths.se/
Medarbetaruppdrag för medicinska sekreterare
För att kunna skriva intyg i Webcert krävs det att du som medicinsk sekreterare har
medarbetaruppdrag på alla de vårdenheter som du skriver åt. Beställning görs till ansvariga
för verksamhetskatalog eller HSA på den eller de vårdenheter som du skriver åt.
Intyg till patienter med reservnummer och skyddad identitet
För patienter med reservnummer och skyddad identitet går det inte att skicka elektroniska
intyg. För dessa patientgrupper kommer det finnas pdf-blankett i Cosmic blankettarkiv.
Bevakning av funktionsbrevlåda för frågor och svar
Vid start av de nya elektroniska intygen kommer frågor- och svar från Försäkringskassan
komma direkt till den intygsskrivande läkarens Osignerat och ovidimerat. Kompletteringar
på FK7263, kommer till funktionsbrevlådan på enheten, bevakning av dessa ärenden
behövs i tre månader från startdatumet.
Förlängning och komplettering av intyget för sjukpenning
Det kommer inte vara möjligt att skriva nya intyg på FK7263 efter den 24 april. Vid begäran
om komplettering från Försäkringskassan kan svaret skrivas i det ”gamla” intyget. Vid
förlängning av en sjukskrivning efter den 24 april ska ett nytt intyg FK7804 skrivas.
Verksamhetsöversikten i Cosmic
Om den intygsskrivande läkaren inte längre finns kvar i urvalet för osignerat och ovidimerat
kan kompletteringar hittas i verksamhetsöversikten.

Rutiner för den nya CosmicWebcert integrationen 180307

Sida 1 av 1

