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Anlita Sveriges främsta
ombud för HSA och SITHS.
vårdgivare har redan valt den enklaste vägen.

Svensk e-identitets fullservicetjänst för
kommuner och privata vårdgivare gör det enkelt
och kostnadseffektivt att komma med i HSAkatalogen, och att få SITHS-kort levererade
direkt till arbetsplatsen.
Vi ser till att hitta en lösning som fungerar för er
verksamhets behov. Våra kunniga medarbetare
har lång erfarenhet av att lotsa allt från enmansföretag till rikstäckande vårdföretag rätt. Att hjälpa
vårdgivare igång, eller att ta över hanteringen av
hela organisationens befintliga HSA-katalog med
hundratals personer och redan utgivna kort, är vår
vardag.

Privata vårdgivare
Skaffa en egen HSA-katalog som ni själva har
kontroll över genom att bli tredjepartsanslutna via
oss. Har ni behov av SITHS-kort med eller utan
lokal korthantering? Vill ni ha egen logotyp och
reservkort? Vi erbjuder uppskattade förvaltningsoch utgivningsprocesser som garanterar enkelhet
och låga kostnader där allt ingår. För en fast avgift
per månad och person sköter vi allt som berör HSA
och SITHS. Vi skräddarsyr ett passande upplägg,
du som vill kan t ex välja att sköta kortutlämningen
på egen hand.

Låt oss ta hand om er HSA- och SITHSanslutning
Det kostar tid och pengar att förvalta HSA och
SITHS för den egna kommunen eller företaget.
Att använda oss som ombud är kostnadseffektivt,
enkelt och ger samtidigt tillgång till vår kunniga och
uppskattade support. Det är enkelt att få hjälp och
råd av oss.
Kommuner och landsting – behöver ni lägga tid
på era privata utförare?
Överväg om ni verkligen vill och behöver förvalta
de privata utförarnas uppgifter i er HSA-katalog
och jobbet att utfärda SITHS-kort åt dem. Vi som
ombud kan ge de privata utförarna tillgång till
förvaltnings- och utgivningsprocesser som
garanterar enkelhet, låga kostnader och allt som
behövs. Samtidigt slipper ni ansvaret,
administrationen och kostnaden för hanteringen.

Svensk e-identitet
Svensk e-identitet är ett helsvenskt bolag med visionen att göra alla
marknadsledande inloggningslösningar tillgängliga och lättanvända.

Kontakt
Ring oss för mer information, rådgivning och
beställning av HSA och SITHS på 018-481 19 00
eller maila hsa-siths@e-identitet.se.
Läs mer på www.e-identitet.se
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