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eHälsomyndighetens nya 
åtkomstlösning och Sambi



Kurs 1: Introduktion



Agenda för dagen 

Tid Avsnitt Vem

09:00 – 9:30 Varför byter eHälsomyndigheten 

säkerhetslösning? Varför har vi valt den 

lösning som vi har valt?

Jaana Halmetoja, 

eHälsomyndigheten

09.30 – 11:30 Vad är Sambi och vad är en tillitsgranskning? Robert Sundin, IIS

11.30 – 12:15 Lunch 

12:15 – 14:00 Vad är Sambi och vad är en tillitsgranskning? 

(forts.)

Robert Sundin, IIS

14:00 – 14:15 Fika + paus

14.30 – 15.00 Hur ser vår nya säkerhetslösning ut? David Skullered, 

eHälsomyndigheten



Vad gör 
eHälsomyndigheten?



eHälsomyndighetens uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre 

informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. 

• Ansvar för e-recept

• Vi leder och samordnar regeringens satsningar 

på e-hälsa och erbjuder ett antal e-hälsotjänster. 



e-Hälsomyndighetens tjänster

Myndigheten tillhandahåller ett antal tjänster för 

att möta de behov som finns hos aktörer inom 

vård, apotek och omsorg, tex.: 

• Kommun: hantering av dos-patienter och förskrivning av e-recept

• Landsting: förskrivning av e-recept 

• Apotek: expediering av recept

• Invånare: Läkemedelskollen

Våra tjänster hanterar känsliga 

personuppgifter vilket ställer höga 

krav på säkerhet.



Vad är säker åtkomst till 
eHälsomyndighetens tjänster?

När vi höjer säkerheten i våra it-system och register 

gör vi det för att stärka den personliga integriteten.

Det innebär att vi ställer höga krav på vård- och 

apoteksaktörer för att säkerställa: 

• Konfidentialitet

• Tillgänglighet

• Riktighet

• Spårbarhet



Bakgrunden till vår nya 
åtkomstlösning



Varför inför vi en ny 
åtkomstlösning?

eHälsomyndigheten inför den nya åtkomstlösningen 

för att efterleva gällande lagkrav så som:

• Personuppgiftslag (1998:204) 

• Lag (1996:1156) om receptregister

• Lag (2005:258) om läkemedelsförteckning

• EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)                          
Fysiska personer bör ha kontroll över sina egna personuppgifter



Vår nya åtkomstlösning

eHälsomyndighetens nya åtkomstlösning innebär i 

huvudsak två förändringar för de som använder våra 

tjänster och register: 

Tillitsgranskning via federationen Sambi

• Sambi säkerställer att ni uppfyller de säkerhetskrav som 

ställs på bland annat hur ni hanterar person- och 

patientuppgifter

Ny teknisk lösning

• Anpassning av det system som ni använder för att få 

åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster



Tillit genom federation

Sambi står för Samverkan för behörighet och 

identitet inom hälsa, vård och omsorg. 

Sambifederationen är ett samarbete mellan 

eHälsomyndigheten och Inera med stöd av 

Internetstiftelsen i Sverige (IIS). 

Målet är: 

• Att skapa en nationell gemensam lösning för hela 

vård- och omsorgssektorn

• Federationen löser flera av de krav som ställs på 

myndigheten kring säker åtkomst till våra tjänster, 

främst tillit till de anslutnas inloggningsuppgifter.



Vem berörs av den nya 
åtkomstlösningen?



Införandet påverkar alla

Den nya åtkomstlösningen påverkar apotek och alla 

som bedriver vård och omsorg och som använder 

våra tjänster. 

Det gäller exempelvis vid: 

• Förskrivning av e-recept

• Förskrivning av dos-patienter (Pascal) 

• Användning av nationell patientöversikt 

(NPÖ)

• Användning av andra tjänster som 

hämtar information om patienter.

Kommande:

• Nationella läkemedelslistan



Vad innebär det för er 
organisation?

Generellt sett innebär det att er organisation 

behöver: 

1. Ha ett giltigt avtal med eHälsomyndigheten

2. Bli medlem i federationen Sambi

3. Säkerställa att leverantörerna av de system ni använder 

genomför en teknisk anpassning.



Tidplan 

Ny säkerhetslösning 

produktionssatt
Nov 

2017

Sista datum för att använda 

befintlig säkerhetslösning
Maj 

2019



Läs mer om åtkomstlösningen 
på vår webbplats

På vår webbplats kan du läsa mer om den förändring vi 

genomför, hur ni berörs och hur det går till att anpassa sig till 

de nya kraven.

https://www.ehalsomyndigheten.se/atkomst/

Om du har några frågor kring den nya åtkomstlösningen är 

du alltid välkommen att ringa eller mejla så hjälper vi er.

Kontakta oss genom att ringa vår växel eller genom att skicka 

in en fråga till våra kundansvariga. 

• Telefon: 010-458 62 00

• E-post: nyatkomst@ehalsomyndigheten.se

https://www.ehalsomyndigheten.se/atkomst/


Tack


