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Vad?

Varför?

Hur?

Framöver?

SITHS – Nationell identifieringstjänst



Innan presentation, vad är ett certifikat?



Ett certifikat 

är:
En informationsmängd 

någon jag litar på går i god 

för



Ett certifikat 

är:
En informationsmängd 

någon jag litar på går i god 

för

Ett certifikat 

används:
PKI – Public Key 

Infrastructure



Vad är då SITHS?



SITHS är en tjänstelegitimation 

för både fysisk och elektronisk 

identifiering. SITHS är anpassat 

till alla nationella tjänster inom 

e-hälsa.

Grunden för SITHS är 

• förtroende 

• utgivningsprocessen

• internationella standarder



Vem där?
Vi har inte en aning ….



Vem där?
Vi har inte en aning ….



Inloggning med två faktorer

Något jag HAR - certifikatet

Något jag VET - PINkoden

Något jag ÄR



Varför just SITHS?
• Använder tjänsteidentitet – inte personlig identitet

• Uppfyller DI krav på stark autentisering

• Lösning för dem som saknar svensk folkbokföringsadress eller svensk 

personnummer

• Medger möjlighet att logga in i dator / domän

• Möjlighet till SSO

• Reservrutiner

• Organisation, regler och rutiner finns etablerat

• Tilläggsfunktioner som stöd för inpassering mm

• Ansöker om ”Svensk elegitimation” för Euperspektivet

• Är en gemensam it-tjänst för alla kommuner och landsting

• Datainspektionen ställer krav på revokeringsmöjlighet (eliminerar 

personliga certifikat)





Kontroll av SITHS

SITHS PA Board



Vi kräver:

Giltig legitimation

Svensk folkbokföring

Svenskt personnummer

Men kan även hantera:

Intygsgivning

Utan e-legitimation

Samordningsnummer

Utöver detta:

Reservkort på osäkra personposter



Svensk elegitimation upphör 2016

”Svensk elegitimation” går igång någonstans 2016…

E-Legitimationsnämnden kontaktytan mot Europa



SITHS ansökt som utfärdare av ”Svensk elegitimation”



• Eventuellt byte av certifikat 

• SITHS 2.0

• Kammarkollegiet

• Få till en gemensam utgivning med kommunerna

Problem framöver



Identitetsstölder snabbt växande brottsrubricering

Våra kortutgivare instrueras 

att aldrig chansa!

Hur vill ni att andra hanterar 

er legitimation?



Utgivning av kort och certifikat

Allting bottnar i att rätt person får rätt identitet på ett sätt 

övriga aktörer har förtroende för.



Utgivning av legitimation innebär en balansgång 

mellan rätt och rätt!

Användare Regelverk och 

säkerhet



Avslutningsvis…

SITHS är ett koncept som bygger på förtroende

Förtroende upprätthålls med främst revision

SITHS är ackrediterat av Microsoft enligt internationella 

standarder

I frontlinjen står Handläggarna (KRA) som skall bedöma rätt 

person



Privata 

vårdgivare



Bakgrund
SITHS införs i VGR2009

SITHS införs genom VGR till samtliga 49 kommuner2011

Utveckling av SITHS i Västra Götaland2012

• Göteborgs Stad utreder möjligheten att använda SITHS till ytterligare 

personalgrupper. Berör i så fall 15 000 anställda inom vård och omsorg.

• Behov finns av

• närmare utgivning

• kortare ledtider från beställning till utfärdande av kort

• Projektgrupp tillsätts med representanter från VGR och VGK för att utreda 

utvecklad hantering av SITHS

• SITIV beslutar att gå vidare med av projektgruppen förordat förslag kring 

gemensam certifikatstjänst med option på kortutgivning

• SITIV beslutar att genomföra pilot för att utvärdera gemensam  utgivning i 

Västra Götaland



Uppdrag

Konkretisera framtaget förslag kring gemensam certifikatshantering med 
option på korthantering

Utvärdera gemensam SITHS-organisation genom pilot 



VARA

Restid 2h x500kr x 4 
ggr=4000 kr

Resa 90x 4ggr= 360 
kr

Totalt 4360 kr

SVENLJUNGA

Restid 1,5 h x 500kr x 4 
ggr=3000 kr

Resa 63 x 4ggr= 252 kr

Totalt: 3252 kr

ED

Restid 1,5h x 500kr x 4 
ggr=3000 kr

Resa 63 x 4ggr= 252 kr

Totalt: 3252 kr

ALINGSÅS

Restid 1,5 h x 500kr x 4 
ggr=3000 kr

Resa 90kr x 4ggr= 360

Totalt: 3360 kr



Eget utgivningskontor
K

ra
v 

p
å 

u
tg

iv
n

in
gs

ko
n

to
r • Minst två (2) utbildade 

handläggare per kontor

• Öppettid minst 2 
timmar/arbetsdag

• Låsbart skåp eller utrymme 
(adekvat fysisk säkerhet)

• För aktiviteten avsatt och 
lämpligt rum (vit bakgrund, 
kamera etc.)

• Ansvarig person inom 
organisationen

• Digitalkamera
Ö

ve
rg

ri
p

an
d

e • Utgivning till alla oavsett 
huvudman

• Ersättning utifrån antal 
aktiviteter. 
50kr/fotografering, 
50kr/utgivning

• Organisationen står för 
kostnader för sin egen 
personal

• Stöd från central organisation 
( i dagsläget TjänsteID-
service) samordnad under 
GITS

• Kontor ska vara geografiskt 
utspridda



Minskade 
resor

Minskad 
eller 
ingen 
kostnad 
för 
vikarier

Möjlighet att 
titta på SITHS-
kort för 
ytterligare 
personalgrupper

Hjo kommun ser bara fördelar och vill 
fortsätta sin utgivning

Eget 
utgivnings-

kontor



Utmaningar/Att tänka på

Utgivning till 
alla parter

Följsamhet 
mot 

regelverket

Kunskap om 
hela 

beställnings-
processen

Postgång

Resurs-
försörjning

Pågående upphandling 
SITHS 2.0



Samordning 
(50% via GITS)

Certifikats-
hantering 

Gemensamma 
centrala system

Support-
funktion

Certifikat till reservkort eller befintliga kort

Stöd till lokala korthandläggare
• Utbildning
• Behörighet
• Support i hantering

Förvaltning och utveckling



Förhoppning om beslut i 
november!


