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Sammanfattning av resultat 
Skövde kommun har varit värdkommun för projektet; AD-inloggning med SITHS-kort som 

ingår i eHälsosatsningen 2014 i Västra Götalands län. Projektet har anlitat företag som verkar 

inom området säkra kort för att etablera en teknisk lösning. Projektet har genomfört en 

pilottest i Skövde kommun, där personal har loggat in med SITHS-kort till Active Directory 

(AD) s.k. nätverksinloggning. Pilottesten har fallit väl ut och ligger till grund för ett 

breddinförande. Projektet drog tyvärr ut i tid vilket resulterade i att den andra pilottesten som 

skulle ha genomförts hos Orust kommun inte kunde genomföras. 
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1 Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 

Projektet har uppnått projektmålet att publicera en vägledning som ska vara till stöd för 

andra kommuner. Det saknas en verifiering av en andra pilottest hos Orust kommun 

som tyvärr inte blev genomförd. 

1.2 Aktiviteter 

 Förberedelser  

 Installation och konfigurering 

 Pilottest och utvärdering 

 Vägledning och slutrapport 

1.3 Ekonomisk redovisning 

Prisförslag togs in från konsulter innan arbetet påbörjades. Projektet har hållt sig inom 

tilldelade ramar. 
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2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

  

2.1 Lokal information, delaktighet och förankring 

 Förankrat hos IT-avdelningens ledningsgrupp 

 Mindre arbetsgrupper har utfört delar av projektet 

 Extern hjälp av konsultbolag 

 Mindre pilotgrupp för test 

2.2 Regional information, delaktighet och förankring 

 Löpande projektstatus har rapporterats på e-hälsonätverksmöten som har hållits 

under året. 

2.3 Leverans 

Projektets resultat presenteras i form av en checklista/vägledning som finns publicerad 

på VästKoms hemsida. Kommuner inom Västra Götaland rekommenderas ta del av 

informationen. 
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3 Avslut 

3.1 Erfarenheter från projektet 

 Det är en fördel om strategiska beslut som påverkar projektet är fattade innan 

uppstart. Annars finns det en risk att tidplanen påverkas negativt. 

 Det är viktigt att projektledaren inte har för många arbetsuppgifter utan kan fokusera 

på projektet. 

 Utifrån hur många som arbetar i projektet samt hur arbetsfördelningen är gjord, kan 

oförutsedda händelser som sjukdom och VAB snabbt orsaka några veckors 

försening. 

 Beroende på arbetssituation för personal ute i verksamheten kan det vara svårt att 

hålla möten etc. med kort varsel. För det mesta brukar personalen vara mycket 

tillmötesgående. 

 Personal i pilottesten har varit positiv till kortinloggning eftersom de bara behöver 

komma ihåg en kod istället för flera inloggningsuppgifter. 

 Förenklad inloggning till AD och flera andra applikationer som stöder kortinlogging 

är ett starkt argument för ett införande. Möjligheten att kunna använda SITHS-kort 

till passagesystem ses också som positivt. 

 När det gäller tekniken så är det viktigt med bra kortläsare och uppdaterade 

drivrutiner för att få en stabil funktion. 

 I förberedelsearbetet är det viktigt att tänka igenom framtida strategi med 

molntjänster som t ex Office 365 och vad man ska använda som UPN-namn för sin 

organisation. 

3.2 Överlämning/Förvaltning 

Projektets pilottest i Skövde kommun överlämnas till drift och förvaltning. Lösningen är 

helt integrerad i kommunens infrastruktur och möjliggör ett breddinförande. 

Vägledningen och bilagorna innehåller mycket teknisk information, bilder och 

hänvisningar till nuvarande versioner. Det är information som är föränderlig. 

Vägledningen och bilagorna bör följas upp under kvartal 1 2016. Resultatet av 

uppföljningen är underlag till fortsatt beslut om vägledningen ska fortsätta att gälla eller 

hur en uppdatering ska göras. VästKom är ansvarig för förvaltning av vägledningarna 

och anses som informationsägare. 

3.3 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat 

Inloggningsmöjlighet till Office 365 med SITHS-kort. 


