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Varför samarbete, varför Efos

 Försäkringskassan och Inera behöver ta nästa steg med sina 

respektive lösningar för autentisering och identifiering.

 Försäkringskassan och Inera vill skapa en(1) gemensam lösning 

för autentisering och identifiering av medarbetare i Sverige 

genom att etablera Efos.

 Om vi kan etablera en(1) lösning underlättar det för 

myndigheter, kommuner och landsting 



Varför väljer Inera samarbete med 
Försäkringskassan
• Försäkringskassan kan leverera en stabil teknisk lösning.

• Försäkringskassan levererar idag en motsvarande lösning (MCA) till 
olika myndigheter

• Försäkringskassan har väldigt lång erfarenhet av certifikatshantering i 
verksamhetskritiska miljöer och kan skala upp sin driftmiljö.

• MCA lösningen är väldigt lik SITHS nuvarande lösning.

• Tillgång till myndigheterna innebär att vi tillsammans får unika 
möjligheter att utveckla tjänsten.



Vilka är Försäkringskassan IT



Regeringens mål med koppling till e-
legitimationsområdet 



• Inte Kund Leverantör 

• Total transperens

• Olika ekonomiska modeller -
självkostnadspris

• Gemensam utveckling av tjänster

• Gemensamma forum för styrning

Vad är samverkan?



• Vi är duktiga på det vi gör!

• Hög kompetens

• Oerhört effektiva rutiner

• Låg personalomsättning

• Möjlighet driva innovationsarbete

• Långsiktiga satsningar

• Stor erfarenhet av samverkan

Varför samverka med Försäkringskassan?



Samverkande myndigheter



SSBTEK
Kommuner Tjänsteföretag Myndigheter

Sammansatt

Bastjänst

Kravställare Anpassar enligt krav, uppdrag Förvaltar en kommunal

anslutningspunkt. 

Gemensam kravställning

mot myndigheter

SKL
Tillhandahåller bastjänster



Tidredovisning - Assistansersättning



Varför väljer Försäkringskassan att samarbeta 
med Inera?
• Försäkringskassan vill utveckla certifikatslösningen tillsammans med en 

stor aktör inom området.

• Inera har väldigt lång erfarenhet av certifikatshantering i 
verksamhetskritiska miljöer

• Inera har lång erfarenhet av arbete med kommuner och landsting.

• SITHS lösningen är väldigt lik Försäkringskassans (MCA) nuvarande lösning.

• Förvaltningsmässigt har MCA en hel del att lära av Inera då vi kommer från 
teknikhållet.

• Volymökningen innebär att vi tillsammans får unika möjligheter att 
utveckla tjänsten.



Inera

 Inera ägs av SKL och alla landsting och regioner

Alla kommuner har ett erbjudande om att köpa en del av Inera

De som äger Inera kan utan att beakta LOU köpa tjänster

 Inera koordinera Landstingens och regionernas arbete på e-

hälsoområdet.

Då kommunerna kommer in som ägare utökas uppdraget

Se www.inera.se för vidare information

http://www.inera.se/


En ny gemensam identifieringstjänst, som kommer att ersätta Identifieringstjänst 
SITHS, som används av kommuner, landsting/regioner, privata vårdgivare/utförare 

samt Försäkringskassan/MCA, som används av myndigheter.

E-identitet för offentlig sektor 



Nuläge
Idag har vi separata och parallella 
lösningar för samma behov – stark 
autentisering – för att garantera att 
rätt person får tillgång till rätt 
information i rätt tid

Detta möjliggör saker som
• Inpassering
• Visuell identifiering
• Inloggning i datorn inklusive Single sign on 

(SSO)
• Inloggning till 

• nationella tjänster – NPÖ, Pascal

• regionala – Samordnad vårdplanering

• lokala system – Tillgång till medicinskåp, 
läkemedelsautomater, klädskåp mm



Varför samverka i en gemensam 
identifieringslösning?
 Avtal om nuvarande tjänst går ut

 Ett alternativ/komplement till upphandling är samverkan med andra inom offentlig sektor

 Det är smart att samverka!

 Långsiktighet och en tryggad gemensam standard

 Öppnar för en ökad samverkan inom offentliga Sverige vilket kan bidra till ett förenklat arbetssätt 
och ett smartare nyttjande av redan gjorda investeringar

 En gemensam struktur för identifiering kan bättre svara upp mot samhällets krav på en hög 
förändringstakt

Med denna byggsten klar kan vi tryggt gå vidare med att utveckla fler tjänster, såväl gemensamma 
som regionala och lokala



Vad händer nu…?
 Det gemensamma avropet från 

Kammarkollegiets ramavtal – kort för 
identifiering och behörighetskontroll (smarta 
kort) enligt fullmakt
• 25 apr: Just nu under överprövning

 Avtal skrivet med SecMaker om gemensamt 
administrationsverktyg (portal) 
• Utveckling enligt kravspecifikation pågår

 Samarbetet mellan Inera/SITHS och  
Försäkringskassan/MCA utvecklas och 
fördjupas 
• Samarbetsavtal är undertecknat
• Gemensam Styrgrupp är etablerad
• Samverkansforum är beskrivna 
• Planering av migrering pågår



…och vad händer inte?
 Anslutna organisationer och RA jobbar 

på som vanligt med stöd av Inera
 RA-dagar och SITHS förvaltningsgrupp 

fortsätter
 Alla SITHS-kort och certifikat som vi 

har kommer att fortsätta att fungera
 Ingen ska behöva byta ut ordinarie 

SITHS-kort och certifikat när vi
går vidare i samverkan

 Regler och rutiner fortsätter att gälla 
och utvecklas



Framtiden
 Arbeta mot ett gemensamt 

regelverk och en gemensam 
teknisk lösning (PKI)

 Målet är en helt gemensam 
identifieringslösning för offentlig 
sektor



Aktuell tidplan – gäller fortfarande 25 apr

161028 161222 1702132017 november 170115

När kommer Efos



• En gemensam administrationsportal (adminverktyg)

• Gemensamma Tillitsnivåer som är kopplade till utgivningsprocesser och 
regelverk

• Gemensamma rutiner

• Gemensamma revisioner 

• Gemensamt kortavtal

• Net iD licenser för klient och server

• Mobilitet (mjuka cert)

• Servercertifikat – certifikat för att bevisa identitet på ”maskiner”

• EV certifikat – större tilltro till serveridentitet

• Kvalificerade certifikat – signerar handlingar inom Europa

• Kodsignering – gör kod betrodd på olika plattformar

• S/mime – certifikat för signering av epostmeddelanden

Vad innehåller Efos?



Varför en identifieringstjänst?



Visste ni att det finns:
 100 866 Giltiga SITHS-kort med

 203 388 giltiga certifikat

Utgivna inom Sveriges Kommuner

 Ca 440 000 kort för hela SITHS

 Alltså är kommunernas del ca 20-25 %



Tillitsnivå och informationens skyddsvärde ex
 Högt skyddsvärde Konfidentialitet och Riktighet – rätt person 

ska komma åt informationen

 Högre skyddsvärde kan kräva en högre kvalitet på 

identifieringen med en säker utgivningsprocess

 Högt skyddsvärde kräver Spårbarhet i utgivningsprocessen



Identifiera Användare 
- exempelvis vid inloggning till e-Tjänst eller dator

Regelverk
• Sambi och Tillitsramverket för Svensk e-legitimation

Fokus
• Vara säker på att rätt person kommer åt rätt information
• Tillitsnivå - Hur säkra är vi på att rätt person tagit emot den elektroniska 

legitimationen?
• Så att vi vet att det rimligen är rätt person som använder e-legitimationen vid 

inloggning

Certifikat nära 
användaren



Tre primära användningsområden
 Identifiera användare då dessa ska logga in till e-Tjänster och datorer

 Identifiera och kryptera information då den överförs mellan e-Tjänster och 

andra delar i infrastrukturen

 Identifiera och kryptera information då den överförs mellan en e-Tjänst 

och användaren

Övriga användningsområden

 Kryptera och signera e-post

 Signera kod/program som ska installeras på datorer/mobiltelefoner

 Digitala underskrifter



SITHS och Efos
 Krav på processen för utfärdande enligt tillitsnivå 3 - E-

legitimationsnämnden (ELN) ställer krav i Tillitsramverket. 

Opåverkbarhet genom tex separata kanaler för kort och pin

Ordinarie kort motsvarar minst nivå 3

Certifikatet på tillfälligt kort motsvarar nivå 2

Kodens kanal är inte opåverkbar

 Ordinarie kort motsvarar nästan nivå 4 – men ingen frågar efter 

nivå 4. 

 Tillfälliga kort motsvarar nivå 2



Att tänka på om Mobilt Efos
 Mobilt Efos är inte klart ännu – det återstår några krav att 

hantera

 Efos betraktar alla telefoner som privata

 Man kan inte använda en mobil identitet utan lite förberedelser



Vad behövs hos organisationen själv? -
Infrastruktur
 Något system som kan ta emot en digital biljett!

Användargränssnitt

 En Identifieringstjänst (IDP)

Användargränssnitt

Förmedlare med  identitetsutfärdaren

Förmedlare med  autentiseringstjänsten

Biljettutfärdare

 Någon form av MDM rekommenderas

Policyfrågor om användning av egna mobiler

vill jag ha min privata mobil i jobbet?

vill min arbetsgivare att jag har min privata mobil i jobbet?



Frågor?


