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Inledning 
Skövde kommun har varit värdkommun för projektet; AD-inloggning med SITHS-kort som ingår i 

eHälsosatsningen 2014 i Västra Götalands län. Syftet med projektet har varit att genomföra 

pilottester samt ta fram en enkel vägledning, som på ett enkelt sätt beskriver hur AD-inloggning med 

SITHS-kort kan implementeras i en kommun. 

 

Checklista för att implementera AD-inloggning med SITHS-kort 
 

☐ UPN 
För att det ska vara möjligt för en användare att logga in i AD med SITHS-certifikat krävs att 

användarens fullständiga AD-kontonamn, t.ex. username@domain.se, finns i fältet 

”Domäninloggningsnamn” i HSA-katalogen. Fältet måste matcha användarens UPN 

(UserPrincipalName) i AD. Observera att fältet i HSA-katalogen måste vara ifyllt innan certifikat 

skapas och läggs på SITHS-kortet. 

Erfarenhet: Den första gruppen av användare som fick SITHS-kort i samband med KLARA och Pascal 

saknar ”Domäninloggningsnamn” i sitt SITHS-certifikat. För att åtgärda detta måste 

”Domäninloggningsnamn” läggas in i HSA-katalogen och ett nytt SITHS-certifikat genereras av 

TjänsteID Service. Kostnaden är f.n. 100 kr per certifikat. Kortanvändaren måste ha tillgång till sina 

PIN-koder för legitimering samt underskrift/signering annars är det inte möjligt att ladda hem det nya 

SITHS-certifikatet. 

 

☐ AD 
Kommunens AD måste konfigureras för att tillåta inloggning med SITHS-certifikat. I ”Bilaga 

1_Integration SITHS CA” beskrivs utförligt vad som behöver göras. 

 

☐ Krishantering 
I ”Bilaga 2_CRL Åtgärdsplan” beskrivs de möjligheter till krishantering som finns om man infört en 

lösning baserad på smarta kort utfärdade av SITHS för AD-inloggning i den egna infrastrukturen. 

Detta utifall Infrastrukturen för Internet eller SJUNET skulle gå ner, eller till och med utfärdandet av 

spärrlistor från TeliaSonera. 

Man måste betänka att man inför ett beroende av en tredje part som dels utfärdar certifikaten, men 

även hanterar spärr av kort och certifikat. 
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Pilottest 
Bakgrund 
För att testa inloggning till AD med SITHS-certifikat har Skövde kommun fattat beslut om att lita på 

SITHS utfärdarorganisation och tillhörande regelverk. Tillitsfrågan är viktigt eftersom ett felaktigt 

utfärdat SITHS-certifikat skulle kunna innebära en säkerhetsrisk. Det är även möjligt att skapa egna 

certifikat och lägga in dessa på SITHS-kort. Skövde kommun har som strategi att använda en lösning 

för säkra kort. SITHS-certifikat används redan inom socialtjänst samt vård och omsorg och därför har 

kommunen valt att använda SITHS-certifikat för säkra kort. 

Genomförande 
Tekniska förberedelser gjordes enligt ovanstående checklista tillsammans med ett företag i 

branschen. Därefter utsågs några personer som testade att logga in med SITHS-kort till AD. Datorer 

som ingått i piloten har haft operativsystemen Windows 7 32-bitars och Windows 8.1 64-bitars med 

senaste versionen av NetID (6.1.2.25 SITHS 1301). Kortläsarna som har används är Cherry Smart 

Board G83 (tangentbord med inbyggd kortläsare) samt HP:s inbyggda kortläsare i bärbara datorer. 

Datorerna har med hjälp av AD-policy konfigurerats att låsas när användaren drar ur kortet ur 

kortläsaren, detta för att förhindra obehöriga åtkomst. 

Under testen framkom det att inloggning med SITHS-kort tar något längre tid än med traditionell 

inloggning. Detta är normalt eftersom kontroll av certifikat görs samt att en krypteringsnyckel skapas 

för sessionen. SekMaker som levererar mjukvaran NetID bedömer att inloggningstiden är normal. 

Nyare SITHS-kort med snabbare chipp kommer troligtvis att reducera inloggningstiden enligt 

SecMaker. 

Utvärdering av pilottest 
Pilottesten har fungerat bra. För t.ex. sjuksköterskor som är vana att använda SITHS-kort är 

inloggning med SITHS-kort till AD inte någon större förändring. En kort summering av fördelar och 

nackdelar: 

Fördelar 

 Behöver bara komma ihåg sin sexsiffriga pinkod. 

 Slipper regelbundna lösenordsbyten. 

 Datorn låses när kortet dras ur. 

Nackdelar 

 Något ökad inloggningstid men ändå helt acceptabel. 

 Måste alltid ha med sig SITHS-kortet. 

 

Problem 

 Ett fel har identifierats. Vid användning av den inbyggda kortläsaren i bärbara HP datorer 

låses Windows utan orsak, som om kortet dragits ur kortläsaren. Detta har inte hänt med 

Cherrytangentbord som primärt används. Utredning pågår. 

Avgränsning 
Projektet har inte haft i uppdrag att testa och utvärdera Single Sign On (SSO) till andra system eller 

funktioner. 



 

Rekommendation 
Projektet uppmanar kommuner i Västra Götalands län att titta på möjligheten att införa AD-

inloggning med SITHS-kort. De tekniska bitarna går snabbt att genomföra på egen hand eller med 

hjälp av konsultfirma. Börja med en pilottest för att se att allt fungerar innan ett breddinförande. Det 

är viktigt att använda bra kortläsare och senaste versionen av drivrutin för att få en stabil funktion. 

Om många befintliga användare saknar UPN i sitt SITHS-certifikat kan det ta tid att åtgärda detta. 

Dessutom så är det viktigt att berörda användare har tillgång till sina PIN-koder vid generering av nytt 

certifikat. 
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