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Idebeskrivning  
Behörighetsmodell för vård- och omsorg 

 

1 Kort beskrivning av idén 
För att uppnå en väl fungerande och skalbar behörighetsstyrning baserat på överenskomna attribut 
inom federativ samverkan, behövs ett gemensamt ramverk (principer) för egenskapsbaserad 
behörighetsstyrning, nedan kallad behörighetsmodell.  

Idén är att ta fram en uppdaterad beskrivning av en gemensam behörighetsmodell1 att använda i 
IT-system för vård- och omsorgssektorn, och inom ramen för denna modell beskriva behov av 
attribut (egenskaper) och kodverk för behörighetsstyrning. 

Utgångspunkten är att behörighetsmodellen ska ge stöd för behörighetsstyrning till alla parter inom 
vård- och omsorgssektorn, såväl landsting och regioner, kommuner, stat och privata vårdgivare. 

2 Bakgrund/problemområde 
Arbete pågår inom vård- och omsorgssektorn med identitet- och behörighetsfederation2, för att lösa 
utmaningar kring identifiering och behörighetsstyrning vid samverkan kring IT-lösningar (delade e-
tjänster etc.). 

För att uppnå en väl fungerande och skalbar behörighetsstyrning baserat på överenskomna attribut 
inom federativ samverkan, behövs ett grundläggande ramverk med principer för 
egenskapsbaserad behörighetsstyrning, nedan kallad behörighetsmodell.  

CeHis/Inera tog 2011 fram ”Behörighetsmodell för Hälso- och sjukvården”3, vilken har fungerat som 
stöd till framtagning av behörighetsstyrning för vissa, främst nationella, e-tjänster. Modellen har 
dock fått begränsat genomslag, främst för att den inte varit tillräckligt generell för att stödja en 
större andel IT-applikationer, t.ex. har det saknats stöd för administrativa applikationer. För att få ut 
den tänkta goda effekterna av en gemensam behörighetsmodell, behöver modellen kunna 
tillämpas i merparten av medarbetarens IT-stöd. 

Den befintliga behörighetsmodellen behöver även anpassas till delvis nya förutsättningar kring 
federativa lösningar. 

3 Syfte/mål/nytta 
Genom att ta fram en för vård- och omsorg gemensamt ramverk för behörighetsstyrning, med bred 
täckning över det behov av behörighetsstyrning som finns i medarbetarnas IT-stöd, och som 

                                                            

1 Behörighetsmodell = ramverk för behörighetsstyrning 
2 se www.sambi.se 
3 http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/HSA/Dokument/Stodjande-dokument/ 
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baseras på överenskomna attribut i federation, skapas goda förutsättningar för en väl fungerande 
och skalbar behörighetsstyrning i verksamheternas IT-stöd. 

Målet är en systemoberoende behörighetshantering med höga krav på riktighet och spårbarhet där 
informationen om vilka behörigheter en användare har kan hanteras samlat på ett ställe. Fokus är 
åtkomst till informationen oavsett i vilket system den ligger lagrad. 

En egenskapsbaserad behörighetsmodell kan även ge stora skalfördelar och kostnadsbesparingar; 
när administrationen av behörighetsstyrande attribut är etablerad, behöver inte sådana funktioner 
byggas upp, förvaltas och administreras per IT-applikation. Fokus kan ligga på att säkra 
medarbetarens grundläggande attribut, t.ex. dennes uppdrag i verksamheten. 

Även i fall där applikationen kräver en mer avancerad behörighetsstyrning (och bygger in egna 
utökningar), kan den gemensamma modellen ge en grundbehörighet för användarens in till 
applikationen, t.ex. säkrad identitet, legitimation, organisatorisk tillhörighet osv. 

4 Kopplingar till strategi/handlingsplan 
Uppdraget har kopplingar till CeHis/Inera handlingsplan 2013-2018 (regioner och landstings 
gemensamma handlingsplan), där för medarbetaren samordnad och enkel åtkomst till den IT-
baserade informationen som medarbetaren behöver är mycket högt prioriterad. En förstudie 
beställd av SLIT under hösten 2015 (Rapport SSO & Kontext i regioner och landsting) visade att 
avsaknad av en väl fungerande gemensam och skalbar behörighetsmodell har varit ett hinder för 
denna utveckling. 

5 Förutsättningar/krav för uppdraget 
• Behörighetsmodellen ska ge stöd för att ansvaret för att ange nödvändig information för 

identifiering och behörighetshantering av användare (behörighetsstyrande attribut4) kan 
läggas på de som är (juridiskt) ansvariga för dessa användare. Detta för att uppnå god 
informationssäkerhet inom federationen. 

• För att undvika onödig och osäker administration av behörighetsstyrande attribut ska dessa 
kunna hanteras samlat (per organisation). 

• Behörighetsmodellen ska ge stöd för att automatiskt (utan vidare administration) koppla en 
grundläggande behörighetsprofil för användaren inom en IT-applikation. I många fall bör 
denna grundläggande behörighetsprofil kunna vara tillräcklig för behörighetsstyrning av 
informationen i IT-applikationen, vilket ger maximal skalbarhetsvinst. I andra mer komplexa 
fall, bör modellen kunna utgöra bas för vidare applikationsspecifik påbyggnad. 

• Uppdraget ska se till att en uppdaterad behörighetsmodell blir bakåt kompatibel med den 
nuvarande modellen (i så stor utsträckning som möjligt). Att ändra nuvarande principer för 
behörighetsstyrning i t.ex. nationella e-tjänster för vård- och omsorg, skulle medföra stora 
kostnader och måste undvikas. Ev. justering bör vara föranledd av antingen att de 
grundläggande regelverken defacto har ändrats (regulatorisk ändring), eller att det ger klara 
fördelar för e-tjänsterna att ändra (frivillig ändring). 
                                                            

4 Se regelverk för säker personpost och säker organisationspost. 
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• Behörighetsmodellens behörighetsstyrande attribut bör fortsatt ha en struktur och 
uppdelning (men inte nödvändigtvis begränsad till) enligt 

o Personliga attribut  
o Anställningsrelaterade attribut 
o Uppdragsrelaterade attribut 
o Situationsrelaterade attribut 

• Behörighetsmodellen behöver omfatta gemensamma och federativt accepterade kodverk för 
behörighetstyrande attribut. Detta är mycket viktigt för att en konsoliderad 
behörighetsadministration ska kunna åstadkomma full nytta i medarbetarens IT-stöd.  
Exempel: 

o Organisation: Branschgemensamt kodverk som beskriver den identifierade 
användarens nuvarande organisationshemvist – ur ett 
informationssäkerhetsperspektiv, vilket inte nödvändigtvis är det samma som den 
administrativa organisationen. 

o Uppdrag: Nationellt kodverk som beskriver personens uppdrag med avseende på 
användarens roll i applikation/IT-system. 

o Situationsrelaterade attribut är ofta inte obligatoriska, men man bör ändå komma 
överens om definitioner, kodverk och reglerna för hantering. 

• Uppdraget bör även omfatta översyn av identifierande attribut, såsom personnummer, HSA-
id osv. Det behöver utredas vilka identifierande attribut som ska vara obligatoriska, och vilka 
behoven och kraven egentligen är. Det saknas idag konsensus kring den kommande 
kravbilden för att uppnå tillräcklig spårbarhet till individen.  

• Uppdraget ska säkerställa att den framtagna behörighetsmodellen fungerar väl tillsammans 
med uppbyggnad av federationer/Sambi. 

6 Uppdragsbeskrivning och plan för genomförande 
Följande uppgifter bör ingå inom ramen för uppdraget: 

• Ta fram en ny uppdaterad version av dokumentet Behörighetsmodell för Hälso- och 
sjukvården, se [R1] och [R2], med hänsyn tagen till ovanstående förutsättningar/kravbild. 

• Specifika delar som behöver särskild genomsyn i ramverket för behörighetsstyrning: 
o Analysera behovet av att styra behörighet utgående från organisationstillhörighet, 

roll, medarbetarens uppdrag etc. 
o Konceptet medarbetaruppdrag. Är detta tillräckligt generellt och dynamiskt för att 

täcka verksamheternas, och i förlängningen, e-tjänsternas behov? Hur stöds 
behörigheter inom administrativa tillämpningar? Om behov finns, vad ska 
kompletteras/ändras? 

o Översyn av rollbegrepp (t.ex. systemRole som idag används för specifika ändamål) 
o Behöver kopplingen till verksamhetens (organisatoriska enhetens) uppdrag att utföra 

vissa tjänster (t.ex. upphandlad vårdtjänst), kopplas tydligare i behörighetsmodellen? 
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Ta här hänsyn till arbete som pågår kring utbud och verksamheters uppdrag inom 
vård/omsorg. 

o Analysera de organisatoriska begreppen, vårdgivare, vårdenhet, organisation, 
organisationsenhet, omfång (inom vårdgivare etc.) – hur bör dessa användas i 
modellen? 

o Analysera behovet av att utöka/precisera värdemängden hos befintliga 
attribut/kodverk.  

• Föreslå ny förvaltningsform för behörighetsmodell för Hälso- och sjukvården. Uppdatera 
beskrivningen av förvaltningen av behörighetsramverket.  

• Stäm av resultatet av detta arbete med berörda organisationer och andra intressenter och 
försök nå en konsensus vad som är den rätta vägen framåt. Även berörda förvaltningar, som 
HSA, ska konsulteras. 

Vad händer med resultatet? 

För att få ut effekten av uppdraget krävs att ramverket implementeras och används i e-tjänster och 
IT-infrastruktur. Resultatet föreslås därför förankras och inkluderas i  

• Gemensamma riktlinjer för IT-stöd för vård- och omsorg, idag förvaltade av Inera 
Arkitektur och Regelverk. 

• Gemensamma riktlinjer för Sambi Identitets- och behörighetsfederation 

 

7 Referenser 

Id Referens/dokument 

R1 Behörighetsmodell för Hälso- och sjukvården v1.0 (fasställd Inera 2011-12-09) 

R2 Behörighetsmodell_Hälso-_och_sjukvården_arbetsversion_2014-05-16 (arbetsversion, 
vidareutvecklad, Inera) 
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