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1 Inledning 
Detta dokument är en delprojektbeskrivning för ”Inloggning med SITHS kort till 
IT-arbetsplats”. Delprojektet ingår i huvudprojektet eTjänstekort som ligger inom 
insatsområdet; Säker roll och behörighetsidentifikation. 

1.1 Bakgrund 

Under fjärde kvartalet 2013 genomfördes fas 1 i projekt eTjänstekort. Arbetet 
bestod främst av kartläggning av användningsområden knutna till SITHS kort i 
Västra Götalands 49 kommuner. Kartläggningen genomfördes med webbenkät. 
Totalt svarade 41 kommuner på webbenkäten. Endast ett fåtal kommuner svarade 
att de hade implementerat inloggning med SITHS kort till IT-arbetsplats. 

Styrgruppen har beslutat att starta upp ett delprojekt för att kartlägga funktionen 
inloggning med SITHS kort till IT-arbetsplats. Delprojektets arbete förväntas 
resultera i vägledningsdokument som gör det enklare för kommuner att implementera 
funktionen.  

Det finns ett stort värde i att personal genom inloggning med SITHS kort får en 
smidig och säker åtkomst till IT-arbetsplats. 

1.2 Syfte (varför) 

Delprojektets syfte är att skapa gynnsamma förutsättningar för Västra Götalands 
kommuner att införa SITHS korts inloggning till IT-arbetsplats för socialtjänsten. 

 

2 Målbeskrivning (vad) 

2.1 Projektmål 

Vägledningsdokument för effektiv implementering av ”SITHS korts inloggning 
till IT-arbetsplats” inom socialtjänst, publiceras på Västkoms webbsida med 
målgrupp Västra Götalands kommuner (VGK). 

2.2 Effektmål 

 25 kommuner i Västra Götaland använder två faktorsinloggningar med 
SITHS kort på sin IT arbetsplats i sin dagliga arbetsvardag för att kunna 
logga in i olika dokumentation- och verksamhetssystem på dator, 
surfplatta eller smartphone. (Det är 2 kommuner idag.) 

 Personal inom socialtjänsten har färre lösenord 2016 än 2014 att håll 
ordning på. 

Effektmålen ska mätas vid utgången av 2016. 



 

 

 

2.2.1 Redovisning av nyttan 

Säkra inloggningar hindrar obehörig person från att logga in på IT-arbetsplats och 
komma åt information. Funktionen Single Sign On (SSO) gör det möjligt för 
personal att slippa separata inloggningar till IT-system som har stöd för SSO. 
Personal slipper att komma ihåg många lösenord. Ökad tillgänglighet på nätter 
och helger då support ofta inte finns att tillgå. Administration av lösenord 
minskas. 

2.3 Arbetsmål 

 Fatta beslut kring tekniska lösningar. 
 Genomföra pilottester. 
 Publicera vägledningsdokument och checklistor. 

 

2.4 Förutsättningar 

 Delprojektet ska ta hänsyn till att lösningar följer svensk lagstiftning och 
rådande standards. 

3 Beskrivning (hur) 

Delprojektet ska ta tillvara på kunskap om inloggning till IT-arbetsplats med 
SITHS kort. Målgruppen för att inhämta kunskap och information är främst VGK, 
Västra Götalandsregionen och leverantörer . Kunskap och information kommer 
företrädesvis att inhämtas genom intervjuer eller med studiebesök. Framtagna 
lösningar som delprojektet bedömer vara lämpliga kommer att verifieras genom 
pilottest. 

Delprojektsmedlemmarna kommer till stor del att jobba med delprojektarbetet från 
sin ordinarie arbetsplats. Delprojektmöten kommer att genomföras ”live” och på 
distans. 

3.1 Omfattning 

Identifiera tekniska lösningar för SITHS kortinloggning till AD och verifiera 
dessa genom pilottest i Skövde (Pilot1) och Orust (Pilot2). I pilot1 ingår även test 
av kortinloggning i terminalmiljö (Citrix). Erfarenheter och rekommendationer 
sammanställs till vägledningsdokument. 

3.2 Organisation och bemanning 

Delprojektledare är Jimmy Palmqvist, Skövde kommun. Delprojektgrupp för 
respektive pilottest bemannas med 2 personer varav en är delprojektledare. Vid 
behov kommer delprojektgruppen att utökas med olika kompetenser. 



 

 

3.3 Tidsram 

Uppskattad tidsåtgång för delprojektet är 244 timmar varav 60 timmar är extern 
konsulttid fördelat på två pilottester. 

3.4 Kostnad 

Delprojektets beräknade kostnad med två pilottester (Skövde och Orust). 

Intern arbetsinsats  92 000 kr 

Extern arbetsinsats 60 000 kr 

Övriga kostnader 20 000 kr 

Totalkostnad för delprojektet: 172 000 kr 

 

3.5 Finansiering 

Finansiering av delprojektets beräknade totala kostnad sker med 50 % 
medfinansiering och 50 % med stimulansmedel VästKom. 

3.6 Beroenden och avgränsningar 

 Delprojektet kommer endast att pilottesta och dokumentera lösningar för 
säker inloggning till Microsoft Active Directory (AD). 

 Kommun som deltar i pilottest får själv finansiera eventuellt inköp av 
SITHS kort. 

 Delprojektets arbetsområde tangerar delprojektet ”SITHS inloggning till 
mobil dokumentation”. Ett nära samarbete mellan delprojekten är av stor 
vikt. 

3.7 Förvaltning 

Kommun som är värd för pilottest ansvarar för drift och support med viss 
stöttning från delprojektet. Efter genomförd pilottest får kommunen besluta om 
pilottest skall lämnas över till drift och förvaltning eller om den ska avvecklas. 

4 Kommunikationsplan 

4.1 Målgrupper 

 eHälsokontaktpersoner i VGK. 
 IT-chefer VGK. 
 Förvaltningschefer för socialtjänst. 



 

 

4.2 Kommunikationskanaler 

Internt i kommunen 
Respektive delprojektmedlem ansvarar för informationsspridning till berörd 
målgrupp inom sin kommun. 

Externt utanför kommunen 

 Delprojektet publicerar all projektrelaterad information på VästKoms hemsida 
för målgruppen Västra Götalands kommuner. 

 Medverkan på delregional och eller regional spridningskonferens. 
 Projektledaren publicerar projektstatus på VästKoms hemsida efter varje 

styrgruppsmöte. 
 

 

5 Risk- och sårbarhetsanalys 
En begränsad riskanalys genomförs vid uppstart av delprojekt. 

5.1 Riskhantering 

Åtgärdslista för eventuella risker skapas efter riskanalys är genomförd. 
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