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Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster 
i samverkan med regioner och kommuner



Användare

Funktion &

Information

Administration 

av identiteter & 

behörigheter

Provisionering 

av identiteter

Livscykelhantering av

identiteter

Autentisering

Behörighets-

styrning

Loggning

Uppföljning

Åtkomsthantering

Attribut för 

användare, 

system & 

organisation

Identitetsdata

Styrning

Riskhantering

Efterlevnad

Regulatoriska krav 

och styrning

Området Identitet och åtkomst (IAM)



Säker samverkan 
över 

organisationsgränser

Standardisering
minska inlåsning 

och kostnader

Kvalitetssäkring
av e-identiteter och 

egenskaper

Mobila 
arbetssätt

Singelinloggning
snabb, enkel och 

säker tillgång till 

information

Nya inloggnings-
metoder

Drivkrafter - verksamhetsbehov



Referensarkitektur för 
Identitet och Åtkomst

Förstudie
Nuläge &  

drivkrafter 
2015/16

Referens-
arkitektur

Identitet & åtkomst 
2016

Kravunderlag
för upphandling och 

utveckling
2016 

Förankring
& beslut

2017

Tillämpning & 
förvaltning

Förvaltas idag av Inera Arkitektur & Regelverk

www.inera.se/riv-ta

SKL

Leverantörer

Regioner

Statliga 
myndigheter

Kommuner

http://www.inera.se/riv-ta


Vilka problem löser referensarkitekturen?

Egna varianter av inloggning & 
behörighet per system

Direktintegration med tekniken

Svårt/dyrt att realisera säkerhet, 
singelinloggning osv.

Dålig förvaltningsbarhet, svårt 
att förändra systemen



En smartare och mer skalbar arkitektur

✓Säkerhetstekniken i 
gemensam IT-infrastruktur 

✓Standardiserad integration

✓Möjliggör ny teknik -
flerfaktorsautentisering, 
mobila bärare, biometri

✓Underlättar kvalitetssäkring 
identitetsdata



Referensarkitektur Identitet och åtkomst

Singelinloggning, säker åtkomst, 
konsoliderad identitets- och 
behörighetshantering

Lös koppling, säkerhet i infrastrukturen 

Tjänster i samverkan, 
utbyggbarhet och flexibilitet

Öppna globala standarder





Standardisera tekniken
SAML2, OpenID Connect, OAuth2, 
SCIM

Singelinloggning (SSO)
Enhetlig inloggning

IdP:n är ”navet”

Ställer ut digitala 
ID-intyg

Flexibilitet, utbyggbarhet

Lägg till ny teknik för säker 
inloggning i infrastrukturen. 

Flerfaktorsautentisering, 
mobila bärare, biometri osv.



Konsolidera & 
kvalitetssäkra 
användar- och 
behörighetshantering

Attributbaserad 
behörighetsstyrning



Elektroniska 
identitetshandlingar

SITHS, Svensk e-legitimation, …
Jämförbarhet via tillitsnivåer

Möjliggör olika bärare 
för e-ID
- smart kort, mobilt, …



Åtkomstintyg
OAuth2 standard

Information via säkra 
API:er

Ex: ”Smart On FHIR”



Federera identitet och 
behörighet mellan 
organisationer

Gemensam syn på tillit till 
säkerhetsteknik och 
säkerhetsrutiner

Gemensamma 
definitioner för 
identitet och 
behörighet



Stödjande tjänster för styrning 
och kontroll av  åtkomst

Grundläggande personuppgifter



Internationella
standarder

Teknisk vy – primära protokoll 

SAML2 OpenID Connect

Följsamhet till 
ny teknik



Samverkande lösningar för Identitet och åtkomst 
exempel



Tillämpning av referensarkitekturen 
– fler exempel

Singelinloggning (SSO), och enhetlig inloggning

Utformning nästa generation

Inera SITHS e-legitimationer (e-ID) 

– utgivning och e-legitimering, mobilt e-ID

Rätt behörighet i verksamhetssystem och informationskällor

Anskaffning och vidareutveckling av verksamhetssystem och 

IT-infrastruktur – så att de passar ihop!



Ineras IdP 1.0
Ett exempel på tillämpning av Referensarkitekturen

Dess plats i Referensarkitekturen och funktionalitet



Ineras IdP



IdP 1.0 – sammanfattning

 Följsamhet till Referensarkitektur Identitet och åtkomst

 Följer standardtekniken: 

 SAML2, OpenID Connect och OAuth2

 ID-intyg och Åtkomstintyg

 Stöd för SITHS men kommer att kunna stödja framtida 

inloggningsmetoder

 ID-intyg för åtkomst till eHälsomyndighetens IT-tjänster

 Administrativa resp. vårdrelaterade uppdrag för behörighetshantering



Katalogtjänst

HSA

Användarorganisation

eHälsomyndigheten

informationstjänster

Säker åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster

Identitets- och behörighets-
administration

Interna kontroller av 
behörighet

Åtkomst-
logg  

ID-intyg som underlag för 
behörighet att skapa recept 
mm

Identifierings-
tjänst 

IdP 1.0

API-säkerhet
OpenID Connect 
OAuth2

Behörighetstyrande 
attribut t.ex. 
specialistkompentens, 
yrkeskategori

Journalsystem

Pascal

m.fl.



Användning av IdP från Inera

• Ineras etjänster går över till IdP 1.0 under 2019, senast mars 2020

• Större och mindre regioner använder IdP 1.0 för sin eReceptlösning



Personuppgiftstjänst
En gemensam tjänst för regioner och kommuner

- med stöd för nationellt ReservID



Bakgrund - öar av person- och kontaktuppgifter

Lokala reservnummer kan inte 
användas i nationella och 
regionala IT-lösningar -
förväxlingsrisker!

Saknas enhetligt format och 
hantering, går ej att återsöka 
reservnumret - informationsöar!

Vilken kontaktuppgift gäller?
Kan vi undvika pappersutskick?

Nationella e-tjänster för eHälsa

Hälso- och sjukvård, 
Tandvård

Kommer du möjligen ihåg vilket 
reservnummer du hade förra 
gången?

För invånareFör professionen

Omsorg, 
skolhälsovård

Folkbokföring
Lokala reservnummer 
Lokala kontaktuppgifter



Målbild!

Person-
uppgifter

Befolknings-
registret

 En gemensam komplett 
källa

 Folkbokföring

 Nationellt ReservID

 Kontaktuppgifter

 Varje region är ansvarig 
för sin befolkningsdel

 Enhetlig teknik –
besparingar!



En sammanhållen arkitektur 
för patientens personuppgifter i en gemensam källa

Befolknings-
registret

Person-
uppgifter

ReservID
Kontakt-
uppgifter

Uttag nationellt ReservID
- registrera personuppgifter 

Koppla ReservID
till personnummer, lokala 
reservidentiteter

Olika typer av 
personid
 Personnummer
 Samordningsnr
 ReservID

Patientens egna 
kontaktuppgifter
- telefon
- e-post
- kontaktpersoner

Nationella
e-tjänster

Lokala 
e-tjänster



ReservID

• Gemensamt format ReservID – för
samverkan och utbyte

• Stöd för anonyma id

• Uppgifter om kön, födelsedata, adress
mm uppdateras och hämtas från
tjänsten

• Kan kopplas till t.ex. personnumret när
personen blir identifierad

• Stöd för lokala reservidentiteter för
lokala behov



Kopplade personidentiteter
Verksamheten kan koppla 
reservidentitet till patientens officiella 
identitet

Alla identiteter blir sökbara
Huvudid Kopplat idKopplat id

Journalsystem/labb

Vårdinformations-
system

Alla 
kopplade id

Personuppgifts-

tjänst

Reserv
ID

Uppslag på huvudid
Svar med alla data matchande patienten



ReservID i praktiken 
Roger kommer in till akuten förvirrad efter en olycka 
Roger har personnummer

Journal-
system

Personuppgifts-

tjänst

Reserv

ID

3. Rogers läkare tar 
fram Rogers journal 
(pnr eller ReservID) 
och gör en notering 
inför Rogers 
utskrivning.

NPÖ / journal och läkemedel

LabsvarTidigare 
journal

Läkemedel

2. Roger identifieras 
senare via id-kort, 
Reservid kopplas till 
personnumret

Koppling!

1. Registreras ett
ReservID för Roger.
Rogers akuta behandling 
dokumenteras.  

ReservID

Personnr

4. Efter hemkomst är Roger på 
hos sin husläkare för eftervård. 
Tidigare journal nås via NPÖ, 
även det som journalförts på 
Rogers kopplade ReservID



Kontaktuppgifter

• E-post och SMS

• Kontaktpersoner

• Möjlighet att avisera digitalt

• Möjlighet att avstå från
pappersaviseringar

Kontakt-
uppgifter

Personuppgiftstjänsten



Person-
uppgifter

ReservID
Kontakt-
uppgifter

Kontaktuppgifter i Personuppgiftstjänsten

Verksamheten och invånarna kan läsa och 
uppdatera samma uppgifter

Skicka kallelsen digitalt – undvik papper!



 Förser lokala system med aktuella personposter för

geografiskt område, utomläningar, de som har flyttat, reservid

 Ersätter Skatteverkets aviseringar med minimal påverkan på befintliga 

system

 I många fall kan den förse en lokal personuppgiftstjänst med data

Aviseringsflödet i Personuppgiftstjänsten

Lokal PU
Personuppgiftstjänsten

Befolknings-
registret

Folkbok Kontakt ReservID



Användning av Personuppgiftstjänsten från Inera

•2019: alla regioner anslutna 

•Alla Skånes kommuner är anslutna

•Kan användas till all offentlig verksamhet



Läs mer på
inera.se/oversikt_identitets_och_atkomsthantering

Läs om Ineras kommande seminarier 
inera.se/evenemang

Kontakta oss via 
kundservice@inera.se



Träffa oss på
e-hälsotorget!
Monter: B04:12 

Träffa oss på
Mötesplats e-hälsa!
Monter: B04:12 




