
 

Webcert – direktåtkomst till elektroniska intyg 

Genom att koppla CGM J4 till Webcert får du direktåtkomst till de intyg som är utfärdade där. 

På det sättet kan du vara säker på att alltid använda senaste versionen av ett intyg. Alla intyg 

som ingår går att skicka elektroniskt till intygsmottagaren. 

Du skapar ett nytt intyg inifrån journalen i CGM J4. Intyget öppnar sig automatiskt för ifyllnad 

i Webcert. All hantering såsom ändra, signera, skicka, makulera intyg osv. sker inne i Webcert. 

CGM J4 hanterar statusuppdateringar från Webcert löpande. 

CGM J4 visar övergripande uppgifter om intyget, t.ex. typ samt status i Webcert. Du ser även 

ärendekommunikation som vårdgivaren har haft med Försäkringskassan gällande intyg. 

 

Bättre överblick och kontroll på intyg: 

• Vårdpersonalen får en överblick över vårdenhetens 

alla utfärdade intyg samt deras status i Webcert. 
 

• Öppna intyget i Webcert med ett enda klick i CGM 

J4. 
 

• Lätt att se och följa upp alla ej hanterade frågor och 

svar från intygsmottagaren. 
 

• Ansvarig för intyget blir underrättad när ny fråga 

eller svar inkommer från intygsmottagaren. 
  
Vad är Webcert? 

Webcert är en webbapplikation utvecklad och förvaltad 

av Inera. Webcert kan vara inbyggd i journalsystemet 

eller fristående via internet. 

 

Webcert gör att vårdpersonal kan utfärda och skicka 

intyg elektroniskt, samt utbyta frågor och svar med 

Försäkringskassan angående skickade intyg. 

 

Vid anslutning till Intygstjänster får vårdgivaren 

tillgång till Webcert, Rehabstöd och 

intygsstatistik. Vårdtagaren får möjlighet att se 

sina intyg på minaintyg.se. 
 
Se vilka intyg som Webcert erbjuder här: 
https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-

o/intygstjanster/webcert/ 
 

 

Vad behöver du göra för att få tillgång till Webcert? 
Utöver att beställa själva kopplingen från din säljkontakt på CGM, behöver du även göra följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Teckna kundavtal med Inera (om sådant inte redan 

finns). 

• Beställa anslutning till Intygstjänster via inera.se. 

• Aktivera inloggning med SITHS-kort i CGM J4. 

• Registrera användare i HSA på aktuell vårdenhet, 

med koppling till medarbetaruppdrag med 

ändamål Vård och behandling. 

 
 
     För mer information eller beställning kontakta oss: 

CompuGroup Medical Sweden AB 

Lilla Bommen 4A,  411 04  GÖTEBORG 

Telefon:  031- 720  63  00 

E-post: forsaljning.cgmj4@cgm.com 

 

Internationell aktör med lokal förankring 
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