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CASE STORY

”Den smartkort-

baserade säkerhets-

lösningen har varit en 

viktig bricka för att  

vi ska kunna realisera en högre säker-

hetsnivå och samtidigt förbättra användar-

vänligheten för de anställda vid sjukhuset.”

Sverre Knutsen,  

IKT-rådgivare Ahus Universitetssykehus 

Nya tider – nya behov
Då Norska Akershus region började 
planera 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 fram-
tidens 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 förbättra 
patientsäkerheten, sågs en ny IT-lösning 
som ett viktigt instrument för att skapa ett 
framtidsorienterat sjukhus. 
 – Genom att introducera trådlösa nät  
och bärbara datorer kunde vi öka flexi- 
biliteten för sjukhusets anställda. Med 
detta blev det nödvändigt att höja säker- 
hetskraven för alla de system som 
hanterar känslig patientdata. Redan när 
projektet började förväntade vi oss också 
att snart få se tjänster för elektroniskt 
samarbete inom primärvården och ville 
därför hitta en framtidsorienterad lösning 
som kunde hantera detta. Valet föll på en 

lösning med smarta kort och certifikat, 
berättar Sverre Knutsen, IKT-rådgivare 
på Ahus. 
 För att realisera lösningen vände sig 
Ahus till norska IT-säkerhetsföretaget 
Buypass. Resultatet blev en smartkort-
baserad säkerhetslösning från Buypass, 
med Buypass Access Manager för 
administration av elektroniska IDn och 
PKI-programvaran Net iD från SecMaker 
som grund. 
 
Säker och enkel inloggning med 
smarta multifunktionskort
Idag använder alla anställda på Ahus 
ett personligt smartkort för inpassering 
i sjukhusets lokaler, säker inloggning till 
sjukhusets nätverk och för elektronisk 
signering. Med det smarta kortet och 
personlig PIN loggar medarbetarna 
snabbt och enkelt in i sjukhusets IT-miljö, 
från sin personliga PC eller någon av 
sjukhusets gemensamma arbetsplatser. 
När användaren vill låsa eller logga ut 
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SecMaker AB är Nordens 
ledande leverantör 
av smartkortbaserade 
IT-säkerhetslösningar 
till företag, myndigheter 
och organisationer. Med 
produktfamiljen Net  iD 
skyddar och säkerställer 
vi information, system  
och datatrafik hos över  
en miljon användare.
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från arbetsstationen tar denna bara ut 
smartkortet. Genom att sätta in kortet i en 
ny terminal kan arbetet direkt återupptas 
där det avbröts.
 Utöver elektroniskt ID innehåller smart- 
korten både magnetremsa och RFID-antenn, 
allt för att göra sjukhuspersonalens vardag 
så enkel och effektiv som möjligt. Med 
kortet har anställda tillgång till medicin-
skåp, tvättskåp och säkra utskrifter. 
Samma kort kan användas för betalning  
i personalmatsalen. Ahus använder 
också en av Europas största rörpostan-
läggningar för att transportera prover, 
blod och mediciner mellan sjukhusets 
avdelningar. Anläggningen är säkrad 
med åtkomstkontroll där de sjukhusan-
ställda identifierar sig med sitt personliga 
smartkort. Lösningen ger sjukhuset en 
säker och mycket effektiv interntransport 
över hela sjukhusområdet.
 – Kombinationen av kort och PIN är ett 
mycket säkrare alternativ än användar-
namn och lösenord som vi använde 
tidigare. Samtidigt kan vi erbjuda alla 
användare smidigare på- och avloggning 
med snabb och mobil åtkomst till nöd-
vändiga program och information. Den 
smartkortbaserade säkerhetslösningen 
har varit en viktig bricka för att vi ska 
kunna realisera en högre säkerhetsnivå 
och samtidigt förbättra användarvän-
ligheten för de anställda vid sjukhuset, 
säger Knutsen.  
 
Elektronisk meddelandehantering 
med certifikat
Korten är utrustade med lokala och 
kvalificerade certifikat, allt utifrån medar-

betarnas behov. De lokala certifikaten 
ställs ut av Ahus för lokalt bruk inom den 
egna infrastrukturen. De kvalificerade 
certifikaten hanteras av Buypass och 
tillåter utväxling av patientdata och annan 
känslig information mellan sjukhusets 
personal och andra aktörer i den norska 
hälsosektorn, sjukhem, husläkare och 
kommuner. Certifikaten säkrar informations- 
hanteringen så att känslig information  
inte kan läsas eller manipuleras av  
obehöriga. Möjligheten för säker utväx-
ling av läkarattester, sjukanmälningar och 
e-recept innebär snabbare informations-
flöden, minskad användning av papper 
och en mer effektiv vardag för hälso-
personalen. Vinsten är mer tid över för 
sjukhusets patienter.  
 
En lösning redo för framtidens behov
Idag är den elektroniska ”hälsomotor-
vägen” under utbyggnad i Norge. 
Ambitionerna för ett nationellt lyft, där 
husläkare, kommunal vård- och omsorg 
och sjukhus knyts samman elektroniskt, 
är stora. Målet är att hälsopersonal i hela 
landet på ett säkert och enkelt sätt ska 
kunna utväxla vårdrelaterad information 
såsom läkarutlåtanden, recept och labo-
ratoriesvar elektroniskt.
 – Det är svårt att säga hur snabbt ut- 
vecklingen kommer att gå men det som 
är helt säkert är att vi med tekniken och 
lösningen som vi infört på sjukhuset är  
redo. Vi står väl rustade för att möta utveck- 
lingen och framtidens krav, avslutar 
Sverre Knutsen. 


