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Kort om Inera
• Inera ägs av alla kommuner, landsting och regioner direkt och via SKL.

• Vi koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Vi har påbörjat arbetet med att stödja kommunerna i deras 
digitaliseringsresa.

• Våra tjänster används av vård- och omsorgspersonal, invånare och 
beslutsfattare. Exempel på tjänster är:

1177 Vårdguiden

Vårdhandboken

Nationell patientöversikt / Journalen på nätet

Läkemedelstjänster

Säkerhetslösningar och teknisk infrastruktur



Säkerhetslösningar och teknisk infrastruktur

Inera har en roll att spela i väntan på att staten axlar den roll som många andra 
stater axlar. 

Standardisera

”Erbjuda” lösningar

När staten kliver in hoppas vi kunna avveckla många av våra lösningar till 
förmån för nya statliga. Men…

Inget har hittills hänt som talar för att något avgörande kommer att hända i närtid. 

Inera kommer därför att fortsätta arbetet att företräda kommuner, landsting och regioner 
i standardiserings- och digitaliseringsarbetet i samverkan med övriga berörda parter.



Hur går vi då från vision till verklighet
När ingen går in och lägger spelplanen måste det ske i klassisk Svensk
samverkan som präglas av

• Ödmjukhet

• Samarbetsvilja

• Konsensus

I ett läge där det brådskar måste arbetet och övergången till en 
möjliggörande infrastruktur med sunda säkerhetslösningar ske

• I små steg 

• Där det går

• Utan nya pengar

Mot en gemensam målbild



Gemensam målbild
Referensarkitektur för Identitet och åtkomst



Referensarkitektur för 
Identitet och åtkomst (IAM)

• En översikt - varför, vad och hur?

• Vilka möjligheter skapar vi?

• Hur påverkas IT-infrastrukturen? 
Vad har vi idag och imorgon? 

• Vem behöver göra vad?



Referensarkitektur för 
Identitet & åtkomst

Varför?

”Everything should be made as simple as possible, 
but no simpler.”



Säker samverkan 
över 

organisationsgränser

Standardisering
minska inlåsning 

och kostnader

Mobila 
arbetssätt

Singelinloggning
snabb, enkel och 
säker tillgång till 

information

Kvalitetssäkring
av e-identiteter

Nya inloggnings-
metoder

Drivkrafter!



Vilka problem löser referensarkitekturen?

Egna varianter av inloggning & 
behörighet per system

Direktintegration med tekniken

Ett sätt att logga in passar inte alla 
verksamheter


Svårt/dyrt att realisera säkerhet, 
singelinloggning osv.
Dålig förvaltningsbarhet, svårt att 
förändra systemen



En smartare och mer skalbar arkitektur

✓Säkerhetstekniken läggs i gemensam 
IT-infrastruktur 

✓Standardiserad integration 
(SAML2, OpenID Connect)

✓Möjliggör ny teknik för inloggning, 
flerfaktorsautentisering, 
mobila bärare, biometri

✓Underlättar att kvalitetssäkra 
identitetsdata



Referensarkitektur =
Produktoberoende arkitekturmönster
för design av lösningar inom visst 
område

… men vad består den av?



Referensarkitektur Identitet och åtkomst
➢Verksamhetsvy

Singelinloggning, säker åtkomst till information, 
kvalitetssäkrad användardata, regulatoriska krav, 
förvaltningsbarhet
Medarbetare – invånare – brukare

➢Styrande principer
Federativ inloggning, lös koppling, 
öppna globala standarder, plattformsneutralitet, 
gemensamma tillitsramverk

➢ Informationssystemsvy
Tjänster i samverkan, vilka deltjänster behövs?

➢Teknisk vy
Protokoll- och standardval



















Hur kan vi använda referensarkitekturen? 
➢Orienterande och normerande ”karta” över 

området

➢Lösningsmönster för säkert informationsutbyte

➢Underlag vid anskaffning, vidareutveckling och 
utformning av 

✓e-tjänster 

✓IT-infrastruktur

…gemensamma och lokala!

www.inera.se/riv-ta

http://www.inera.se/riv-ta


Samverkan
Med hjälp av SKL för Inera samtal med eSam om att etablera en gemensam 
referensarkitektur för IAM. Inspelet är den referensarkitektur som kommuner, 
landsting och regioner ställt sig bakom. 

Målet är att skapa en(1) möjliggörande referensaritektur för att på så sätt göra 
det:

• Säkert

• Enkelt

• Billigt

Ödmjukt i samarbete och konsensus mot samma mål 
utan att tappa tid




