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Tack vare dig kan vi ta upp kampen på riktigt mot cyberattacker, hot 
och intrångsförsök i svenska patientjournaler. 
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Tack vare dig kan vi ta upp kampen på riktigt mot cyberattacker, hot och intrångsförsök i svenska patientjournaler. 
Du hjälper din organisation att slippa onödiga övertramp mot regelverk eftersom ditt smartkort garanterar att det är du 
och just bara du som till exempel fört journalanteckningar. 

Du hindrar okända från att, dolt, helt utan din eller någons kännedom ta del 
av  sekretessbelagd information. Du visar också framfötterna gentemot omvärlden 
där Sverige ligger bra till som föregångare på digital inloggningssäkerhet. 
Det är du som bär fundamentet för gränsöverskridande informationsutbyte mellan 
vårdinrättningar och många andra instanser i samhället.  
 
SecMakers lösningar gör det svårare, mycket svårare att kapa konton och göra  digitala 
inbrott. Här har vi samlat några exempel på hur du och dina kollegor  lyckats förbättra 
IT-säkerheten med SITHS och smarta kort i svensk hälso- och sjukvård. 

Läs mer och bli glad och stolt!

GODA NYHETER
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De flesta stora organisationer automatiserar sådana 
vardagliga och komplexa uppgifter. På olika sätt kan 
man till exempel delegera uppgifter till icke-teknisk 
personal, förenkla AD hanteringen, göra massåtgär-
der i AD som annars skulle ta lång tid att göra ma-
nuellt och få kontroll genom löpande rapporter om 
utförda uppgifter och deras status.

Administratören kan delegera uppgifter som begrän-
sas till en viss del av organisationen. Exempelvis 
kan helpdeskanvändarna utföra uppgifterna under 
en viss del av organisationen. Detta säkerställer att 
säkerhetsnivåerna är intakta och delegationen löper 
smärtfritt.

Västra Götalandsregionen tog ett viktigt steg i sä-
kerhetsarbetet när man införde krav på att adminis-
tratörerna ska utföra alla ingrepp inloggade med sitt 
smarta kort. 

Med Net iD Portal Self-Service provisioneras regio-
nens SITHS kort med admincertifikat. Givetvis före-
gås Self-Service delen av att administratören själv 
autentiserar sig med sitt befintliga SITHS certifikat.
På så sätt får man stark, oavvislig säkerhet och kon-
troll genom säker ursprungsidentifiering av de som 
arbetar med kontoadministrationen.

Tack VGR för ert seriösa arbete med hantering av 
användare och behörigheter i IT-systemen!

Starka administratörer i 
Västra Götalandsregionen
Varje IT-administratör står inför ett antal utmaningar i hanteringen av Active Directory som till ex-
empel att dagligen lägga till, ändra eller ta bort användarkonton.

SECMAKER NEWS
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IT-säkerhet som ett verktyg 
för god hälsa
Region Jämtland Härjedalens vision är att verka för god hälsa och en positiv livsmiljö för alla 
innevånare i länet. För regionens 3 650 medarbetare innebär det att vårda dem som är sjuka men 
också att arbeta med förebyggande insatser för att hjälpa människor att hålla sig friska. I regionen 
finns centralsjukhuset i Östersunds kommun, 28 hälsocentraler och 25 folktandvårdsinrättningar. 

Majoriteten av de anställda arbetar just inom hälso- 
och sjukvården, där arbetet är intensivt och stundtals 
hektiskt. Krav på högsta patientsäkerhet ställs mot 
personalens förväntningar på en effektiv och flexibel 
arbetsmiljö.  
Pernilla Johansson, enhetschef för neurologmottag-
ningen på Östersunds sjukhus, berättar: – Alla våra 
tjänster som journalsystem, personaladministrativa 
system, fakturaportaler och så vidare hade krav på 
individuell inloggning vid arbetsdagens början. Det 
krävde att vårdpersonalen aktivt loggade ut när de 
lämnade sin arbetsstation. I en vardag med högt tryck 
och många patienter ledde det till att väldigt många 
lämnade sessionerna öppna. Vem som helst kunde 
då komma åt vilken information som helst, var som 
helst vilket naturligtvis blev en stor patientsäkerhets-
risk. 

Ett kort, en kod för högsta möjliga säkerhet 
Idag har Östersunds sjukhus tillsammans med Folk-
tandvården och hälsocentren runt om i länet en helt 
ny IT-lösning. 

Pernilla Johansson berättar: – När jag kommer på 
morgonen loggar jag in i alla system jag behöver för 
hela dagen med kort och kod. Det är väldigt enkelt! 
Behöver jag flytta på mig inom sjukhuset drar jag 
bara ut kortet och tar det med mig. Sessionen stängs 
ner automatiskt och jag kan vara säker på att ingen 
annan kommer åt mina patientuppgifter. Jag är trygg i 
att lösningen borgar för högsta patientsäkerhet. 

Mer tid för vård och vårdtagare 
Det nya arbetssättet med enklare och säkrare inlogg-
ning har snabbt blivit populärt bland medarbetarna 
i vården. Peter Lindström, narkossköterska på Öst-
ersunds sjukhus, vittnar om hur verksamheten drar 
nytta av den nya IT-säkerhetslösningen: – Fördelen 
är att det går betydligt fortare att logga in och kom-
ma åt patientinformation och annan viktig data. Vid 
brådskande, akuta situationer kan jag lätt och snabbt 
få tag på det jag behöver. Det sparar tid som jag istäl-
let kan ägna åt patienterna och åt att ge bra vård. 

Ett viktigt steg mot bästa möjliga 
vård 
Tomas Nesterud är IT-ansvarig i Region Jämtland 
Härjedalen och drivkraften bakom projektet. Han be-
rättar: – I dag används säkerhetsprogramvaran  
Net iD från SecMaker av alla landsting i Sverige.  
Vi har en lösning som följer SITHS krav och lever upp 
till svensk lagstiftning. Det är en effektiv lösning som 
ger personalen utrymme att utveckla sin profession, 
vilket i förlängningen ger bättre vård till länets innevå-
nare. ”Vår nya infrastruktur maximerar patientsäker-
heten, gör informationen mer lättillgänglig och varda-
gen enklare för våra medarbetare.  
Resultatet blir kostnadsbesparingar i form av intjänad 
tid, ökad flexibilitet och framför allt förutsättningar att 
ge bästa möjliga vård!” Thomas Nesterud, IT-ansvarig 
Region Jämtland Härjedalen 

Tack Region Jämtland Härjedalen som ger sina  
medarbetare sessionsförflyttning med smarta kort!
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Net iD for Citrix 
En heltäckande plattformsoberoende  
inloggningslösning helt utan lösenord.  

Net iD for Citrix säkerställer att du kan integrera stark 
tvåfaktorsautentisering baserat på smarta kort och 
certifikat i din Citrixmiljö. 
På så sätt får du och dina användare bästa tänkbara 
säkerhet mot en rad applikationer från alla typer av 
datorenheter. Detta oavsett om dina applikationer och 
tjänster är webbaserade, ligger i eget datacenter eller 
i molnet. 

Exempel på användningsområden
• Traditional client/server och enterprise applikationer, 

t ex Microsoft Outlook
• Webbaserade tjänster som Sharepoint, personalpor-

taler mm

• SaaS applikationer, t ex Office 365
• Virtuella desktopmiljöer som Citrix XenApp, Citrix 

XenDesktop, Microsoft RDS
• Mobila applikationer 

Kort sagt – allt som är affärskritiskt skyddar vi med en 
betrodd inloggning snabbt, enkelt och säkert.

SECMAKER NEWS

Mobila medarbetare  
med COSMIC Nova
Mobila arbetsflöden står högt upp på önskelistan hos 
vårdpersonal.

Tre regioner är nu i full färd med att ge sina medarbe-
tare möjlighet att utvärdera COSMIC Nova på läsplat-
tor med säker inloggning baserad på sitt befintliga 
SITHS-kort

Med COSMIC Nova får användaren en digital vård-
avdelningsöversikt som är enkel, ger överblick och 
hjälper till med planeringen. Tack vare det mobila 
verktyget får personalen fördjupad patientinformation 
och tillgång till checklistor i vårdögonblicket och nära 
patienten. 

Det är SecMakers mobilplattform Net iD Access som 
tillsammans med PhenixID gör det möjligt.  
I den nya tjänsten Efos blir denna typ av mobil  
autentisering ett nytt välkommet inslag, tillgängligt för 
all vårdpersonal. 
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Fokus på högkvalitativ 
vård - inte IT - 
i Vaggeryds Kommun

Net iD for  
Imprivata

Idag har Vaggeryds sjuksköterskor, med  
vårdinrättningar på olika orter som sin  
arbetsplats, tillgång till patientinformation och 
vårdtjänster var de än befinner sig.  

Med en enda inloggning blir rätt applikationer och 
information tillgänglig för varje användare och det går 
lätt och snabbt att byta arbetsplats. 
Snabb in- och utloggning skattas högt i den rörliga 
och ofta stressiga sjukvårdsvardagen där personalen 
nu kan fokusera på att ge god vård till sina patienter. 

”Vi såg tidigt att en kombination av tunna klienter 
och smartkort är nyckeln till att både öka IT-säkerhe-
ten i organisationen och förenkla vardagen för våra 
rörliga medarbetare.” Tomas Johansson, IT-chef,              
Vaggeryds Kommun. 

Tack Vaggeryd som tar användarnas önskemål om 
säker, flexibel inloggning på allvar! 

SECMAKER NEWS

I samarbete med Imprivata ger vi dig en 
heltäckande singelinloggning för alla typer av 
målsystem.
I den bästa av världar skulle det inte behövas några 
lösenord. Med digitala certifikat och smarta kort kom-
mer man långt i målsättningen att ha en och samma 
oavvisliga inloggning för alla behov, målsystem och 
plattformar.
Trots det tvingas de flesta organisationer fortfarande 
hantera en stor mängd lösenord för en stor mängd 
användare. Det beror helt enkelt på att man är bero-
ende av tjänster och system som ännu inte stödjer 
inloggning med certifikat och smarta kort. 

Ibland försöker organisationer åtgärda utmaningen 
genom att göra lösenorden riktigt komplexa och svåra 
att knäcka. Då blir användarupplevelsen dålig och an-
vändarna bryter snabbt mot fastslagen policy om hur 
man ska hantera sin inloggning. Till exempel genom 
att låta bli att logga ur.

Med Imprivata OneSign och Net iD Enterprise ger vi 
dig möjlighet att bygga en optimal, snabb och enkel 
singelinloggning till alla verksamhetens applikationer. 
En säker inloggning baserad på smarta kort och en 
stark ursprungsidentifierad användare.
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Då norska Akershus (Ahus) region började pla-
nera för ett nytt sjukhus i mitten på 1990-talet, 
stod det klart att det befintliga sjukhuset hade 
för låg teknisk standard och för dålig kapacitet 
för att möta framtidens behov. Planen var att 
skapa ett nytt sjukhus med nya rutiner och mer 
effektiva lösningar.  

Med målet att frigöra mer tid för vård och samtidigt för-
bättra patientsäkerheten, sågs en ny IT-lösning som ett 
viktigt instrument för att skapa ett framtidsorienterat  
sjukhus.  
– Med trådlösa nät och bärbara datorer kunde vi öka 
flexibiliteten för sjukhusets anställda. Då blev det 
nödvändigt att höja säkerhetskraven för alla de sys-
tem som hanterar känslig patientdata och vi valde en 
lösning med smarta kort och certifikat,  
berättar Sverre Knutsen, IKT-rådgivare på Ahus. 
Lösningen bygger på en smartkortbaserad säkerhets-
lösning från Buypass med programvaran  
Net iD från SecMaker. 

Säker och enkel inloggning med smarta multifunk-
tionskort Idag använder alla anställda på Ahus ett 
personligt smartkort för inpassering i sjukhusets loka-
ler, säker inloggning till sjukhusets nätverk och elek-
tronisk signering. Med smartkortet och personlig PIN 
loggar medarbetarna snabbt och enkelt in i sjukhusets 
IT-miljö och när det är dags att låsa eller logga ut från 
arbetsstationen är det bara att ta ut smartkortet. 

Genom att sätta in kortet i en ny arbetsstation kan 
användaren återuppta arbetet där det avbröts. Med 
kortet har medarbetarna tillgång till medicinskåp, 
tvättskåp och säkra utskrifter och med samma kort 
kan de betala i personalmatsalen. 

Ahus använder också en av Europas största rör-
postanläggningar för att transportera prover, blod och 
mediciner mellan sjukhusets avdelningar. Anläggning-
en är säkrad med åtkomstkontroll där de sjukhusan-
ställda identifierar sig med sitt personliga smartkort. 
– Kombinationen av kort och PIN är ett mycket säk-
rare alternativ än användarnamn och lösenord som vi 
använde tidigare. Samtidigt kan vi erbjuda alla använ-
dare smidigare in- och utloggning med snabb och mo-
bil åtkomst till nödvändiga program och information. 
Elektroniskt informationsutbytemed certifikat 

Korten är utrustade med certifikat baserade på med-
arbetarnas behov. Det finns lokala certifikat för internt 
bruk och kvalificerade certifikat för utbyte av känslig 
information mellan sjukhusets personal och andra ak-
törer i den norska hälsosektorn, exempelvis sjukhem, 
husläkare och kommuner. 

Genom att läkarattester, sjukanmälningar och e-re-
cept kan utbytas på ett säkert sätt får personalen en 
effektivare vardag. Vinsten är mer tid över för sjukhu-
sets patienter. En lösning redo för framtidens behov 
En elektronisk ”hälsomotorväg” byggs just nu i Norge. 

Teknik,  
processer och 
människor i 
nära samarbete 
Nye Ahus

SECMAKER NEWS
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Ambitionerna är höga och siktar på att elektroniskt 
knyta samman landets husläkare, sjukhus och kom-
munala vård och omsorg. Målet är att hälsopersonal 
i hela landet på ett säkert och enkelt sätt ska kunna 
utbyta vårdrelaterad information såsom läkarutlåtan-
den, recept och laboratoriesvar. 

– Det är svårt att säga hur snabbt utvecklingen kom-
mer att gå men med tekniken och lösningen som 
vi infört på sjukhuset står vi väl rustade för att möta 
utvecklingen och framtidens krav, avslutar Sverre 
Knutsen.

”Den smartkortbaserade säkerhetslösningen har varit 
en viktig bricka för att vi ska kunna realisera en högre 
säkerhetsnivå och samtidigt förbättra användarvänlig-
heten för de anställda vid sjukhuset.”
Sverre Knutsen, IKT-rådgivare Ahus Universitetssyke-
hus

Tack Nye Ahus som knyter samman husläkare, sjuk-
hus och kommunal vård och omsorg och på så sätt 
ger hälsopersonal i hela Norge möjlighet att utbyta 
vårdrelaterad information som läkarutlåtanden, recept 
och laboratoriesvar!

SECMAKER NEWS

Net iD for Intel
Identitetsstölder är numera ett dagligt problem för in-
divider och företag. Stark individbaserad autentisering 
är avgörande för att hindra hackare från att få tillgång 
till användarnamn och lösenord.

Intel Identity Protection Technology (Intel IPT) fördju-
par säkerheten på klienten. I vårt samarbete med Intel 
kompletteras IPT med Net iD och certifikat för identi-
fiering av personen bakom klienten.

Partnerskapet innebär att Intel och SecMaker bygger 
ihop sina respektive lösningar för att erbjuda totalad-
ministrerad certifikatbaserad IT-säkerhet för identifie-
ring av klientdatorer och användare.

Med Intel IPT kan användaren vara säker på att 
hårdvaran är knuten till den person som arbetar med 
känslig information och att ingen skadlig kod eller 
man i mitten-dator används.

Genom samarbetet får användaren därmed en enk-
lare vardag, bättre säkerhet och ökad produktivitet. 
Inte minst inom hälso- och sjukvård ger samarbetet 
fördelar när all inloggning kan göras stark och sömlös.



Nya hot mot informationssäkerheten uppträ-
der nästan dagligen och kräver mer och mer 
arbete att bekämpa. Samtidigt kommer  
Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) 
att ställa hårda krav på IT-avdelningarnas 
redan ansträngda resurser.

Den nyligen publicerade utredningen om informa-
tionssäkerhet för samhällsviktiga tjänster (SOU 
2017:36) slår bland annat fast att samordning och 
samverkan krävs för att den nationella säkerheten ska 
nå tillräcklig kvalitet inom rimlig tid. Utveckling inom 
varje enskild verksamhet skulle ge sämre säkerhet 
och dessutom kräva mer resurser.

Ändå väljer en del organisationer att på egen hand 
försöka utfärda e-identiteter och införa LoA 3, utan att 
dra nytta av de gemensamma initiativ som finns på 
området. Det räcker inte för att upprätthålla en hög 
tillitsnivå som andra organisationer kan acceptera. 
Det leder bara till att hjulet blir uppfunnet på nytt, och 
att organisationen missar möjligheten att dela kostna-
der och erfarenheter med andra.

SecMaker har under sexton år metodiskt och konsekvent 
hjälpt den offentliga sektorn att utveckla sin IT-säkerhet. 
Bland annat som leverantör till vård- och omsorgssek-
torns SITHS och Försäkringskassans MCA. 
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Varför nationell säkerhet 
kräver samordning

SECMAKER NEWS
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Efos är Ineras och Försäkringskassans nya gemensamma identifieringstjänst som ersätter 
både SITHS och MCA. En gemensam plattform ska ge myndigheter, kommuner och landsting 
elektronisk identifiering med högt ställda krav.
 
SecMaker har fått förtroendet att leverera program- 
vara som ska förbättra och förenkla identifieringen. 
Vår del av projektet består av fyra väsentliga delar: 
(1) klientprogram för att läsa och hantera certifikat,  
(2) ett modernt gränssnitt för  administration av smart-
kort och certifikat,  (3) en plattform för mobilt arbete, 
och  (4) hjälpmedel som gör det ännu enklare för 
applikationsleverantörer att lägga till stöd för smart-
kort och certifikat.

Inera har fattat det kloka beslutet att flytta  lanserings-
datum för Efos från den 3 april till oktober i år. Det ger 
användarna mer tid att förbereda vad som för många blir avsevärda omställningar  – men samtidigt stora för-
bättringar. Flera av de Net iD-produkter som utgör SecMakers bidrag till Efos har redan en och en halv miljon 
användare i Norden. 

Med Efos blir det ännu 
enklare

SECMAKER NEWS
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Att så många nu använder våra produkter gör att vi kan utveckla ännu smartare och ännu mer arbetsbesparande 
lösningar för IT-säkerhet.
Med Net iD-familjen får du ett lättanvänt paket som integrerar alla våra produkter 
och som ligger till grund för Efos. Under året kommer vi att lansera flera nya komplement 
ill våra programprodukter för tvåfaktorautentisering. 
Vi erbjuder plattformsoberoende administration av smartkort, virtuella smartkort, 
USB-tokens och mobil autentisering för alla system, applikationer och tjänster. 
Det tillgodoser alla behov av stark autentisering i den totala systemmiljön. 
Att på så sätt använda en enda, pålitlig lösning ger betydligt mer för pengarna än 
att använda flera parallella lösningar.
Baserat på breda kunskaper och lång erfarenhet av IT-säkerhet, smartkortteknik och 
PKI kan våra tekniker installera avancerade funktioner i existerande systemmiljöer, 
utveckla nya funktioner efter kundspecifika önskemål, förenkla administrationen och minska behovet av support och 
underhåll. Och eftersom vi gör rätt från början förbrukar projekten ofta färre timmar än vad kunderna förväntar sig.  
Bestäm bara vilken arbetsmiljö du vill skydda, så kan vi snabbt leverera en optimal lösning. Vårt erbjudande utgörs 
av ett serverbaserat administrationsverktyg och klientprogram för alla operativ – Windows, Mac OS, Linux, Chrome, 
iOS och Android. Du väljer certifikatbärare – mobilapp, smartkort, virtuellt smartkort, hårdvarunyckel som till exempel 
YubiKey, eller en datorapplikation.
Vi skyddar inloggning till datorer, tunna klienter, telefoner, domäner, onlinetjänster och servrar. Vi skyddar inloggning 
till Office 365 och alla andra molntjänster – från alla typer av datorenheter. Med en Citrixplattform får du supersnabb, 
säker singelinloggning och sessionsåtertagning.
Vi skulle väldigt gärna vilja demonstrera hur du också kan dra nytta av Net iD-familjen.  
Ta kontakt med oss idag på marknad@secmaker.com

Ett varmt tack för att du 
valde Net iD

SECMAKER NEWS


