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Lägesrapport för projekt  

eTjänstekort/Säker roll och behörighetsidentifikation 

Beskrivning 
Ge en kort beskrivning på det arbete som gjorts. 

Styrgruppen för säker roll och behörighetsidentifikation fastställde den 14 oktober direktivet för 

projekt eTjänstekort vars innehåll sträcker sig fram till 2015. Styrgruppen prioriterade fyra aktiviteter 

under 2013 till att ingå i projektets första fas. Projektet har till stor del fokuserat på att inventera 

befintliga SITHS-kompatibla system och lösningar genom utskick av enkät till samtliga 49 kommuner i 

Västra Götaland. Svaren i enkäten samt begränsad tid för fas 1, resulterade i att projektgruppen 

valde att jobba vidare med kartläggning av SITHS-kompatibla funktionen ”Extern åtkomst”. 

Funktionen går ut på att personal får mobil åtkomst till interna IT-system med SITHS kort. 

Projektgruppen ansåg att funktionen är en viktig grundförutsättning för mobilitet och har påverkan 

på andra projekt inom eHälsa. 

 

Mål 
Ange vilken målbild projektet har. Vad önskas åstadkommas 

 
På kort sikt loggar personal som har SITHS kort in med sitt kort där det är möjligt d.v.s. fler säkra 
inloggningar. Enklare SITHS-kompatibla funktioner kopplas till korten t.ex. med RFID: säkra utskrifter, 
passage etc. 
 
Inom två år kommer all personal inom socialtjänst och vård och omsorg att använda SITHS kort. Alla 
verksamhetssystem som innehåller skyddad information kommer att kräva säkra inloggningar. 
Personal använder i stor utsträckning single sign on (SSO) för att automatiskt komma in i flera IT-
system med en tvåfaktorsinloggning. Mobil åtkomst till verksamhetssystem är en självklarhet för 
personal som har behov av detta och åtkomst sker på ett säkert sätt med SITHS kort. Administration 
av SITHS kort är i huvudsak automatiserad. SITHS kort används till många olika användningsområden 
och underlättar för personal i deras vardag. 
 

Aktiviteter 
Beskriv genomförda aktiviteter kortfattat. 

 
5 november uppstartsmöte för projektgruppen. 
8 november skickas enkät ut till Västra Götalands kommuner. 
15 november projektmöte, analys av enkät. Några kommuner har inte fått enkäten. 
18 november kompletteras adresslistan i enkät och svarstiden förlängs till 26 november. 
24 november PL deltog i behov och kravhantering för identifieringstjänst (Infrastrukturtjänster 2.0) 
25 november PL på konferens och omvärldsbevakade området ”samverkan för enkel inloggning” 
28 november projektmöte, ny analys av enkät. Beslut om att fokusera på ”Extern åtkomst” 
2 december PL + projektdeltagare deltog i samverkansmöte kring framtida kortförsörjning. 
11 december projektgruppen genomför workshop tillsammans med extern leverantör. 

 

Lokal information, delaktighet och förankring  
Ange på vilket sätt som information och delaktighet har givits. 
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Projektgruppens medlemmar har varit i kontakt med kommuner i olika frågor. 
Några av projektgruppens medlemmar har deltagit på samverkansmöte kring kortutgivning i VG. 
Styrgruppen har fått information om utfört arbete i projektet. 

 
Regional information, delaktighet och förankring  
Ange på vilket sätt som information och delaktighet har givits. 

 
En sammanställnig av svaren från enkäten kommer att publiceras på Västkoms hemsida under 
december. 
En beskrivning av funktionen ”Extern åtkomst” kommer att publiceras på Västkoms hemsida under 
december. 
En delrapport över projektets första fas kommuniceras under december. 

 
Hur önskar ni gå vidare 2014 
Ange på vilket sätt som ni önskar föra detta område vidare. 

 
Medborgare och lagar förutsätter att kommunerna hanterar information på ett säkert och korrekt 
sätt. Projektet ser stor potential till vidareutveckling av området kring SITHS kort. Enkäten som 
kommunerna i Västra Götalands har besvarat bekräftar den bilden. Projektets rekommendation är 
att under 2014 arbeta vidare med projekt eTjänstekort enligt befintligt projektdirektiv med avslut 
senast 2015. 
  

Resurser önskas för fortsättning 2014 
Projektgrupp Föreslå vilka resurser ni önskar få ta del av för att nå den målbild som önskas 

 
Projektledare ca 800 timmar. 
Projektgrupp 4 personer ca 1000 timmar. 
Externa leverantörer 100 timmar. 
Övriga kostnader ca 250 000kr. 
 

Övriga kommentarer och synpunkter 
Föreslå vilka resurser ni önskar få ta del av för att nå den målbild som önskas 

 
Enkel och smidig tillgång till SITHS kort för kommunerna är avgörande för att förverkliga projektets 
målbild. 


