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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

 

Uppdragshandling – Mobila arbetssätt i 
Västra Götaland 
 

Sammanfattning 
Behov av mobila arbetssätt är stort där identitet och åtkomst är grundläggande förutsättningar för 

att möjliggöra detta. Utmaningar ligger i att sätta och komma överens om hantering och tidplan för 

frågan. Ska infrastrukturlösning tas fram gemensamt i samverkan eller enskilt för att samtliga parter 

ska kunna arbeta tillsammans i redan satta processer och rutiner som kräver informationsöverföring 

mellan huvudmän. En Proof of Concept (PoC) har genomförts i samverkan mellan kommun och VGR i 

syfte att förbereda och se över möjligheten till samverkan kring Mobilt Efos. Resultatet har slagit väl 

ut och visar på att en samverkansstuktur är möjlig och till mycket stor del förenklar för respektive 

organisation att kunna börja använda mobila certifikat som inloggningsmetod i såväl lokala som 

regionala applikationer och system. Parallellt med ett ”tjänstefierat” erbjudande enligt ovan krävs 

utredning kring alternativa mobila autentiseringsmetoder för personlig och delad mobil enhet som 

kan uppfylla tillitsnivå 3 (LoA3). Nationella tjänster och regelverk är viktigt att ta i beaktande såväl 

som förstärkning av befintlig samverkan och en förbättrad kostnadsbild. Ett uppdrag föreslås därför 

genomföras i samverkan för att ta fram: 

• förslag på mobil autentiseringsmetod för personlig och delad mobil enhet som ska/kan 

användas för att uppnå tillitsnivå 3 

• beslutsunderlag för gemensamt ställningstagande om vägval kring infrastruktur för att kunna 

följa referensarkitektur för identitet och åtkomst 

• ”Tjänstefierat” erbjudande för att hantera funktionalitet för in- och utloggning där erfarenhet 

kan tas från genomförd PoC för mobilt Efos 

 

Kostnaderna för genomförande ligger främst i projektledning och tekniska resurser och uppskattas 

för 2019 till: 900 000 kr 

Frågan bör bedrivas med redan insatta resurser utifrån genomförd PoC och workshop för att fortsatt 

få god förankring och bra förutsättningar för implementering. 

Konsekvensen av att inte samverka i frågan och besluta om gemensamt tillvägagångssätt är 

informationssäkerhetsrisker då några parter inte arbetar med frågan i motsvarande takt eller 

säkerhetsnivå. Därmed uppstår problem i möjligheten att fullt ut medverka i och stödja 

överenskomna gemensamma riktlinjer och/eller rutiner som kräver förändrade och mobila arbetssätt 

för att sätta individens förutsättningar och behov i centrum.  
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Syfte/Förväntade effekter 
Sätta förutsättningar för möjlighet för VGR och samtliga 49 kommuner i Västra Götaland att hantera 

inloggning i applikationer med alternativa autentiseringsmetoder med fokus på autentiseringsmetod 

för personlig och delad mobil enhet. Genom detta förbättras informationssäkerhet vid 

informationsöverföring mellan huvudmän i Västra Götaland. 

Stödja uppfyllande av Vision för Västra Götaland – Det goda livet om en väl utvecklad samverkan 

mellan aktörer som påverkar betingelser för hälsa – till exempel arbetsliv, kommuner, organisationer, 

primärvård – och där det inom hälso- och sjukvårdssystemet finns utrymme för en variation av olika 

aktörer. Individens eget ansvar utgör basen för hälsan.  

 

Uppdrags-/projektbeskrivning 
Utreda och sätta upp förutsättningarna för att möjliggöra inloggning med mobila 

autentiseringsmetoder likt mobilt bankID för VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. 

Uppdraget ska bedrivas i parallella spår för att utreda såväl nationella som regionala alternativ och ta 

fram: 

• förslag på mobil autentiseringsmetod för personlig och delad mobil enhet som ska/kan 

användas för att uppnå tillitsnivå 3 

• beslutsunderlag för gemensamt ställningstagande om vägval kring infrastruktur för att kunna 

följa referensarkitektur för identitet och åtkomst 

• ”Tjänstefierat” erbjudande för att hantera funktionalitet för in- och utloggning där erfarenhet 

kan tas från genomförd PoC för mobilt Efos 

I utredningsarbetet ska följande beaktas: 

• Nationella tjänster och referensarkitektur 

• Alternativ till Ineras tjänsteutbud och tidplan inom identitetsområdet såsom Efos och SAMBI 

• Prisnivåer och kostnadsbild 

• Behovsanalys för säkerställande av följsamhet mot verksamhetens behov av 

inloggningstjänster och autentiseringsmetoder för exempelvis personliga och delade mobila 

enheter. 

• Samverkan 
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Bakgrund 
Medarbetarna inom offentlig sektor går mot ett mer personcentrerat arbetssätt där service, vård- 

och omsorg etc ska ges närmare invånaren. Detta innebär att arbetsplatsen och tillhörande IT-stöd 

behöver vara flexibla, stötta och uppmuntra till mobila arbetssätt på ett säkert sätt. Nationell 

referensarkitektur tydliggöra möjlighet att underlätta identifiering via alternativa identifieringssätt 

såsom mobila certifikat men kräver förberedelser med processer, organisation och infrastruktur. 

Utifrån upplösningen av Efos krävs även parallellt arbete då frågan därmed fördröjts ytterligare.  

Identitet och åtkomst är en grundläggande förutsättning för digitalisering och mobilitet är 

nödvändigt för att kunna genomföra nödvändig omställning av hälsa, vård och omsorg. Av vikt i detta 

arbete är en grundläggande förståelse för informationssäkerhet samt en tillit till varandra för att få 

en säker informationsöverföring mellan huvudmän. Samtliga parter behöver genomföra detta arbete 

i gemensam takt för att överliggande processer och rutiner, där samtliga parter redan är involverade, 

ska kunna följas. Syftet är att möjliggöra nya arbetssätt för att sätta individens förutsättningar och 

behov i centrum. 

En PoC i samverkan kring förutsättningarna för mobilt Efos har genomförts med gott resultat. 

Erfarenheter och kunskap från denna kan ligga till grund för fortsatt arbete. Problematiken i frågan 

tydliggörs även i de gemensamma tjänster som redan finns etablerade såsom SAMSA och 

WebSesam. Här har arbete och vidareutveckling avstannat i avvaktan på gemensamt vägval.  

I början av april 2019 genomfördes en workshop med representanter från såväl VGR som kommun 

med koppling såväl till befintliga processer och tjänster som kommande i FVM. Utifrån genomförd 

workshop föreslogs att uppdragshandling skulle tas fram som grund för fortsatt arbete.  

 

Förankring och kommunikation 
Information om beslut och pågående arbete behöver vara transparent och gå ut brett. Genomförd 

PoC har presenterats i följande forum och grupperingar, vilka fortsatt bör vara kanaler för att 

informera och förankra fortsatt arbete: 

- eHälsonätverk GR 

- eHälso- och IT-chefsnätverk Fyrbodal 

- Nätverk Boråsregionen 

- eHälsonätverk Skaraborg 

- ALVG (kommunernas gemensamma arkitekturledning) 

- Arkitektforum (VGR) 

Under genomförande av PoC har även dialog förts med Inera, SAMBI/Internetstiftelsen (IIS), Sveriges 

kommuner och landsting (SKL), Juridiska enheten inom VGR, Säkerhet och beredskap inom VGR samt 

representanter från SITIV. Såväl Inera, IIS och SKL ser positivt på genomfört arbete och att detta går i 

linje med nationell infrastruktur om än är ett nytt sätt att tänka. 
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Göteborgs stad som största kommun i Västra Götaland samt deltagare i PoC sammanfattar sitt 

deltagande i och resultatet av PoCen enligt nedan: 

Från Göteborgs Stad ser vi mycket positivt på ett samarbete inom Västra Götaland. 

Det blir kostnadseffektivt när vi kan ansluta till mobilt Efos via en tjänst istället för att alla själva ska 

göra en fullständig implementation. 

Som skattefinansierad organisation känns detta som en självklar väg att gå och väl nyttjande av 

skattemedel. 

Då Göteborgs Stads slutanvändare även nyttjar system på nationell nivå kommer 

användarupplevelsen bli bättre med färre separata inloggningar. 

Vi ser också att ett ökat samarbete inom detta område kan leda till ytterligare delar där vi kan dra 

nytta av varandra. 

Det är också en bra grund för utbyte av information och erfarenheter. 
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Konsekvenser 
Konsekvenserna av att inte genomföra uppdraget är att; 

• Ökad risk att det tar längre tid för vissa organisationer i Västra Götaland att möjliggöra 

inloggning med mobila autentiserings metoder. 

• Kräver att varje organisation tar fram lösning för att uppfylla referensarkitektur för identitet 

och åtkomst vilket inkluderar certifierad struktur för Idp, attributkälla exempelvis HSA samt 

e-identitetsutfärdare med tillhörande LiS för identitets och behörighetshantering. Certifiering 

kan ske via regional federation men bör snarare förlita sig på nationell struktur såsom SAMBI 

eller liknande för bred tillit.  

• I det fall annan attributkälla än HSA används behöver gemensam överenskommelse göras 

kring attribut och strukturen för dessa alternativt nyttja SAMBIs satta attribut. 

• Vid nyttjande av HSA som attributkälla krävs integration mot HSA vilket också kräver 

anslutning till Sjunet  

• Mer komplex supportsituation för gemensamma lösningar 

• Politikernas mål med att öka samverkan mellan VGR och de 49 kommunerna i enlighet med 

Överenskommelse och riktlinje kring säker in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

inte införlivas. 

• Skattemedel nyttjas ej optimalt då det krävs större arbete och därmed kostnader för 

respektive organisation 

• Risken är stor att det inte blir en säker identifiering för alla 50 organisationer då införandet 

kräver ekonomiska medel samt expertkunskaper som till stor del kan behöva köpas in på 

konsultbasis. 

Möjligheter  

• Gemensam struktur kan användas för att knyta avtal med ytterligare autentiserings metoder 

som samtliga ingående organisationer därefter kan använda. Ett avtal för 50 parter 

• Grundläggande tjänstefierad infrastruktur som öppnar för ytterligare samverkan inom 

området såsom exempelvis gentemot invånare, eIDAS och ökad informationsöverföring 

• Förenklad dialog med leverantörer av gemensamma system och därmed också förenklad 

hantering och möjlighet att sätta upp gemensamma system. 

• Ger grundläggande förutsättningar för samtliga organisationer som så önskar för att kunna 

använda mobila inloggningsmetoder.  

• Möjliggör anslutning till SAMBI som ombud eller gruppföreträdare 

• Gemensam överenskommen mobil autentiserings metod som uppfyller tillitsnivå 3 
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Organisation 
Projektet rapporterar till SITIV AU och stödjs av funktionsledare GITS. Ingen separat styrgrupp bör 

bildas. I referensgrupp bör såväl kommunal expertis från ALVG som expert från VGR utses. 

Arbetsgrupp bemannas från kommun och VGR utifrån framtagen resursuppskattning. 

Projektägare utses inom SITIV AU och stödjer projektledare i genomförande. 

 

Resursbehovsplan preliminär 
Kompetens/ resursbehov Omfattning Ev tidsperiod 

Verksamhets   

Tekniska strateger från 4 
kommuner 

250 h/pers Maj - Dec 

Teknisk strateg VGR-IT 250 h Maj - Dec 

Integration VGR-IT 120 h Aug - Dec 

Berörd leverantör Utveckling enligt kravspec  

Inköp 200h Jun – Dec 

Kommunikation 60 h Maj - Dec 

Säkerhet 40 h Maj - Dec 

Juridik 20 h Maj - Dec 

Ekonomer 15 h Maj - Dec 

 

  

Roll Namn Ansvar 

Uppdragsgivare SITIV (strategisk) Beslutat om projektet 

Projektägare Inom SITIV AU utsedd person Ansvarig mot uppdragsgivare och 

stöd till projektledare 

Projektledningsgrupp Förslagsvis deltagare i genomförd workshop  

Huvudprojektledare 

(PL) 

Definieras i projektdirektiv efter beslut Ansvarig mot projektägare, 

Föredragande i Styrgrupp 

Delprojektledare  

Verksamhet 

Ev vid behov Ansvarig mot projektägare, 

Föredragande i Styrgrupp 

Delprojektledare IT 

(PL IT) 

Ev vid behov och beroende på beslut om placering  Adjungerad i Styrgrupp 

Projektgrupp under 

beredningsfasen. 

Definieras i resursbehovsplan Arbetar med projektleverans 

Effekthemtagnings- 

Ansvarig 

Funktionsledare GITS Säkerställer att effekt uppnås 

Referensgrupp • Sammansatt grupp med verksamhetsrepresentanter 

(användare) från VGR och Kommun 

• ALVG (Kommunerna) 

• Arkitektforum (VGR) 

Bidrar med sakkunskaper, 

förankrar i sin 

verksamhet/förvaltning/ 

objekt 
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Omfattning och avgränsning 
I projektet ingår att utifrån uppdragshandling ta fram ett projektdirektiv omfattandes: 

• Målarkitektur för identitet och åtkomst utifrån nationell referensarkitektur 

• Underlag för beslut om infrastruktur och placering samt hur anskaffning bör ske 

• Framtaget förslag på mobil autentiseringsmetod för personlig och delad mobil enhet som 
uppfyller tillitsnivå 3 

• Tjänstefierat erbjudande för identitet och åtkomst  
o Rutiner och processer 
o Krav och test  

• Förslag till förvaltningsorganisation 

• Utveckling och produktionssättning  

• Kommunikationsplan 

• Kostnadsmodell 
 

I projektet ingår inte: 

• Anslutning av samtliga applikationer 

• Anslutning av samtliga organisationer 

 

Beroenden och förutsättningar 
Beroende Påverkan på uppdraget och hantering av beroendet 

Framtidens 
Vårdinformationsmiljö 
(FVM) 

Dialog och kommunikation. Framtagen målarkitektur behöver ligga 
i linje med FVMs beslutade gemensamma målarkitektur.  

Ledning och styrning inom 
Kommun och VGR 

Dialog och kommunikation kring gemensamt ställningstagande  

Inera Integration till nationella tjänster via Inera kan göras en gång och 
komma alla 50 parter till del. Som exempel kan nämnas HSA-
katalog och struktur för SITHS/Efos. 

SAMBI Nationell federation, anslutning genom gemensam struktur bör 
utredas. Samverkan är möjlig enligt tidigare dialog med SAMBI 

VGRIT Dialog, kommunikation och deltagande 

Kommunala IT-avdelningar Dialog, kommunikation och deltagande 
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Intressenter och kommunikation 
Intressentanalys behöver genomföras i projektet, övergripande ses redan nedan intressenter 

Intressent Part Informationsbehov 

FVM  Kännedom och samarbete 

VGR IT  Kännedom och samarbete 

Berörda leverantörer  Information 

Kommuner  Projektmedlem och kännedom 

VästKom  Kännedom 

Verksamhet från kommun och 
VGR 

 Information och kännedom 

 

Tidplan och införande 
Uppdrag bör initieras omgående efter positivt beslut med start snarast möjligt våren 2019. Projekt 

beräknas kräva 1 år. Rapportering och beslut enligt beskriven organisation ovan. 

 

Kostnader och finansiering 
Projektet bör finansieras i samverkan med en fördelning om 50/50 mellan VGR/VGK. 

Finansieringsmodell tas fram under projektet. 

Kostnadspost Kostnad 2019 Kostnad 2020 Kommentar 

Projektdeltagare   Medfinansieras från resp org. 

Projektledning  
 

500 000 kr 240 000 kr  
 

50% under projekttiden (1 år)  

Integrationer och tekniskt 
stöd  
 

120 000 kr 20 000 kr  
 

Arkitektur och 
integrationsspecialister  
(beroende på var placering görs)  

Möten och resor  
 

30 000 kr 10 000 kr  
 

Arbets- och referensgrupp 

Ev resurser VGR-IT 250 000 kr 50 000 kr I det fall projektet ska ta dessa 
kostnader 

Systemlösning  1 000 000 kr Teknisk lösning samt drift 

Totalt 900 000 kr 1 320 000 kr  

 

Maj 2019

•Initiera projekt

•Besluta om 
projektdirektiv

Juni 2019

•Initiera parallella 
spår kring 
identiet och 
åtkomst

Sep 2019

•Initiera 
upphandling

•Besluta om 
mobil 
autentiseringsme
tod gemensam 
för VG

Nov 2019

•Färdigställt 
erbjudande kring 
tjänstefierad 
lösning för 
identitet och 
åtkomst

•Framtagen 
ekonomisk 
modell

Dec 2019

•Implementering 
av beslutad 
struktur

Feb 2020

•Beslut om 
förvaltnings-
organisation

Mars 2020

•Överlämning till 
förvaltning

•Projektavslut
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Uppföljning och rapportering 
Projektet rapporterar status till SITIV enligt mall för statusrapport. Projektavvikelser och ändringar 

från SITIVs uppdrag, omfattning, tid och budget ska dokumenteras i projektavvikelserapport. I 

rapporten beskrivs avvikelsen, dess konsekvenser och förslag till åtgärd. Projektavvikelser ska alltid 

lyftas till GITS ledningsgrupp som i samverkan med projektet avgör beslutsnivå för avvikelsen 

• Avvikelser som inte kan hanteras inom projektägarens mandat lyfts till SITIV 

Beslut dokumenteras av beslutsfattaren i avvikelserapporten 

 

Mottagare av projektets resultat 
Funktionsledare GITS, uppdrag för gemensam SITHS-organisation samt organisation för identitet och 

åtkomst inom VGR genom objekt POF. 

 

Form för beslut när uppdraget är klart  
Beslut om fortsättning tas av SITIV enligt satta förankrings och kommunikationsvägar för respektive 

part. 

Uppdraget fastställs av SITIV (2019-05-14) 

 

………………………………………………………………… 

 

Uppdraget skickas till: uppdragstagaren  

För kännedom till deltagare i genomförd PoC samt workshop 

 

 


