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Sammanfattning av resultat 

Grunden för att kunna automatiskt kunna synkronisera uppgifter till HSA bygger på 
att kommunen har en fungrande metakatalog/identitetshantering. De uppgifter som är 
aktuella för att synkroniseras mot HSA ska vara kvalitetssäkrade. För att få till gång 
till denna automatisering kräver Inera en egen Sjunet-anslutning. De kommuner som 
har kontakt med regionen via Kommunikationstorget måste ändå ansluta via en egen 
Sjunet, trots att Kommunikationstorget kan komma åt Sjunet. 
 
Efter godkänd Sjunetanslutning kan kommunen ansöka om att få synkronisera 
uppgifter till HSA. Inera kräver då en ny HPTA. I denna ska kommunen beskriva hur 
de tänker gå tillväga. Anrop och attribut som skall synkronieras ska beskrivas 
noggrant  

Projektet upplever att Inera (som administrerar HSA och synkroniering) har varit 
svåra att få kontakt med och inte heller speciellt tillmötesgående. Det har varit 
knapphändigt med informationen till den som arbetar med ett sådant projekt som 
detta. Som exempel är det endast HSA- ansvarig som får kontakta Inera. Det innebär 
att det som ansvarar för tekniken och ska göra intergrationen måste kontakta Inera 
via HSA-ansvarig. 
Önskvärt hade varit mer och tydlig information om vad och hur informationen ska 
skickas och dokumenteras. En annan erfarenhet är att vi fått olika svar beroende på 
vem som vi fått kontakt med.   
 
Projektet har tagit betydligt längre tid än vad vi räknat med. Det har dragit ut på tiden 
både på grund av trögheten i kontakterna med och för att en ny HPTA skall 
godkännas innan kommunen överhuvudtaget kan få tillgång möjligheten till att testa. 
Projektet har också krävt betydligt större arbetsinsats av HSA-ansvarig än vad vi 
bedömde. Sen är det väl en lärdom att man bör arbeta med etablerade företag eller 
företag som gjort liknande uppdrag tidigare. Här väljer man ju inte själv på så sätt 
utan upphandlingen styr ju. Men det är en viktig reflektion när man ställer kraven på 
leverantören i framtiden. 

 

Nu är de sista delarna på plats och en automatiserad synkronisering skall fungera. 
Det är kört i testversionen och det som skall över från metakatalogen till HSA har 
fungerat. Inera skall bara göra sitt godkännande så är projektet till ända. 
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1 Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 

Arbetsmålen var: 

 Undersöka hur redan ansluta kommuner genomfört sina projekt.  
Genomfört innan start.  
 

 Fatta beslut kring tekniska lösningar. 
Nuvarande leverantör gavs i uppdrag att stödja kommunen med 
anslutning till HSA. En Microsoft FIM-installtion finns.  
En ansökan om anslutning till Sjunet är gjord och en anslutning 
finns på plats. Ny HPTA är gjord och godkänd av inera. 
 

 Genomföra en anslutning i en projektkommun. 
Målet är nått och testsynkronisering är gjord. 
 

 Testa arbetssättet i en annan kommun.  
Ej aktuellt 
 

 Publicera vägledningsdokument och checklistor 
De dokument som vi har och tror att man kan ha nytta av kommer 
att publiceras och göras tillgängliga.  
 
 

1.2 Aktiviteter 
 

 Upprättande av en Sjunet-anslutning 
Kommunen har anskaffat en Sjunetanslutning som fungerar. Denna 
är dock inte testad i skarpt läge. Förutsättningarna för 
Kommunikationstorget och Sjunet ändras dock under våren i 
samband med ny regional upphandling och nytt avtal.  
 

 Upprättande av en ny HPTA till Inera 
Denna är godkänd av Inera och kan delges andra intresserade 
kommuner. 
 

 Testning av synkronisering till HSA. 
Är färdigt och testen är genomförd. Allt ser ut att fungerar som det 
är tänkt och rätt data kommer över till HSA. Nu skall Inera 
godkänna attributet och sedan är det helt färdigt. 
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1.3 Ekonomisk redovisning 

 

 

Kostnaderna för projektet har blivit högre än vad som räknades med från 
början. Den interna arbetsinsatsen beräknades till 70 timmar och 
kostnaden beräknades till 35 000kr. Den externa arbetsinsatsen 
beräknades till 30 timmar och kostnaden beräkandes till 30 000kr. 

Den externa arbetsinstsen har gjort åt fler timmar än beräknat men vi har 
inte bekostat dessa med fler än de som vi har tagit upp i beräkningen. 
Exakt hur många fler timmar de externa konsulterna använt sig av kan vi 
inte redovisa pga att vi reglerat detta i en upphandling och då fick ett fast 
pris. 

Vår interna arbetsinsats blev betydligt mer än vad vi räknat med. Den 
uppgick till 119 timmar, vilket innebär en kostnad på 59 500kr.  

Kostnaden för Alingsås har inte alls gått ut 
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2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

  

2.1 Lokal information, delaktighet och förankring 

 Information i mindre arbetsgrupper som är berörda i kommunen. 
Det är bland annat hos personalavdelningen, IT-avdelningen och 
inom omvårdnadsavdelningen. 

 Fokus/diskussionsgrupp med berörda tjänstemän, 

 Fortlöpande information till ledningsgrupp inom omvårdnad.  
 

2.2 Regional information, delaktighet och förankring 

 Fortlöpande inlämnande av statusrapporter till projektledare för 
eHemtjänst. Deltagande i styrgruppsmöte. 

 Deltagit i spridningskonferens  

2.3 Leverans 

 

 Vägledning Sjunet anslutning, Bilaga 1 

 Checklista att tänka på vid HSA synkning, Bilaga 2 

 Lokal organisation för hantering av behörigheter i HSA, Bilaga 3 

 Den godkända HPTA, Bilaga 4 

 Projektredovisning 
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3 Avslut 

3.1 Erfarenheter från projektet 

Synpunkter och observationer 

Det är svårt att få snabba och korrekta svar från Inera.  
En annan viktig del är att ha en teknisk samarbetspartner som är väl 
etablerad och vet vad det innebär att sätta upp en synkronisering.   
Den tid som kommunen bedömde skulle räcka var alldeles för snålt 
tilltagen. Att ta fram en ny HPTA tog betydligt längre tid att få till då 
kommunikationen med Inera tar tid. En rimlig tid är nog att det tar runt tre 
månader att få sin HPTA bedömd för att sedan eventuellt korrigera den 
och få den godkänd. När detta är i hamn kan kommunen testa den 
tekniska funktionen. Man har då bara tillgång till HSA- test och när Inera 
godkänt attributen som skall synkroniseras, och kontrollerat att man följer 
LDAP-polycin. Den som är HSA-ansvarig ansöka till Inera om 
brandväggsöppning mot HSA-Produktion. Använd formuläret på 
www.inera.se/hsa under Anslutning och Ändra anslutning 

En idé från projektet är diskutera med Inera att kunna få tillgång till en 
testmiljö redan innan HPTA är godkänd. En tidig testmiljö underlättar 
förståelsen av hur informationen flödar och hjälper på så sätt förståelsen 
för olika krav som Inera har.  
 

Vad har fungerat bra alternativt mindre bra?  

Efter många kontakter har vi upplevt att Inera varit lite mer tillmötesgående 
och försökt att underlätta. Viktigt är också att man har en extern teknisk 
partner att samarbeta med som är väl insatt i vad det innebär att 
synkronisera till HSA och vilka regler som gäller runt detta. 
Samarbetspartnern som arbetat med kommunens identitetshantering och 
därmed också vår synkroniering har inte varit så väl insatt i detta sedan 
tidigare. Det har krävts mycket arbete för att få fram korrekta tekniska 
uppgifter som skall lämnas till Inera. Här var vi styrda av vår upphandling 
och valet av leverantör. Att tänka på är ju vid upphandling att verkligen 
ställa kraven på att leverantören har en fullt fungerande Conector och god 
kunskap om vad som skall göras vad det gäller sunkronisering mot HSA. 
Hos oss hävdade leverantören att de hade detta och det är möjligt att de 
gjort andra liknande integrationer och synkroniseringar men här märktes 
det tydligt att de hade för dålig kunskap om vad som skulle göras och hur 
detta skulle sättas upp tyvärr. Tycker dock att Inera har ändrat sin 
inställning till oss HSA-ansvariga och ökat sin förståelse och tillgänglighet 
på ett mycket bättre sätt än tidigare. 
 

Vad kunde ha gjorts bättre eller på annat sätt? 

http://www.inera.se/hsa
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Svårt att säga vad skulle gjort på annat sätt eller inte, möjligen att man 
skulle valt ett mer etablerat företag eller ett företag som gjort detta tidigare. 
En projektledare med enbart detta som ansvar skulle kanske gjort att 
processen gått snabbare men då talar vi om helt annan budget än vad 
projektet omfattat.  
 

Vilka framgångsfaktorer såg ni? 

Att vi nu har kvalitetssäkrade personuppgifter som underlättar bland annat 
utfärdandet av Siths- kort. Kontrollen av behörigheter underlättas också 
betydligt med tanke på att allt hänger ihop på ett annat sätt nu. Nu slipper 
vi att det kommer felaktiga personuppgifter till HSA- administratören och/ 
eller inte kommer personuppgifter som hamnar i HSA slutändan. Här ser vi 
en stor tidsvinst och kvalitetsvinst idag. Rätt uppgifter kommer hamna i 
HSA, viss handpåläggning kommer man ha ändå men uppgifterna är 
kontrollerade och kvalitetssäkrade. Tiden att lägga upp personer i HSA 
kommer att minska avsevärt. Idag räknas med att det går åt ca 20-30 
minuter att lägga upp en person HSA och efter projektets slut räknar vi 
med att det kan ta runt 5-10 min per person.  

3.2 Överlämning/Förvaltning 

Förslag/Vägledning på hur resultat ska kunna tas emot av/stödja införande 
i ordinarie verksamhet 

Nu när projektet är färdigt känns det som att vi har god koll på rutiner och 
brister i rutiner. I och med att en ny HPTA gjordes så blev det en 
automatisk granskning av de rutiner som tillämpas idag. En internrevision 
var nödvändigg för att kunna bestämma hur och vart alla uppgifter skulle 
gå. Samt vem som ansvarade för vilka uppgifter och kontrollena av 
uppgiftern. I HPTA står det ju tydligt vad som krävs av kommunen och vad 
som skall kontrolleras. Sen har den lokala rutinen reviderats och 
korrigerats till de ny sättet att handha behörigheter. 

Så att göra en ansökan om att synkronisera uppgifter till HSA innebär att 
man får bra koll på personinformationsvägarna och vem eller vilka som 
skall ha vilka uppgifter eller vart processen måste starta för att kunna 
kvalitetssäkra personuppgifterna. 
 
 

3.3 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat 

Återstår något? 

Förfina det som synkroniseras och ev. om det går slippa handpåläggning i 
möjligaste mån.  
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Ser ni delar som kan behöva arbetas vidare med/utvecklas i nytt projekt 
eller verksamhet? 

Ytterligare utveckling i födande av personalsystem, FIM-installation och i 
synkronieringen.  

Att alla tillslut i kommunen har någon form av säkerinloggning med kort 
eller liknande och SSO. 


