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Smarta kort säkrar IT-miljön 
och förenklar vardagen

CaSE STory

”Den nya lösningen 

ger våra medar-

betare enkel och helt 

säker tillgång till våra byggnader och alla 

de system och den information de behöver 

för att kunna ge bra vård. Ett kort och en 

PIN-kod – enklare blir det inte!”

Nils Jensson,  

PKI- och säkerhetsexpert, Helse Vest IKT

Med ansvar för en miljon individer
Helse Vest är en av fyra hälsoregioner 
i Norge, direkt underställd Hälso- och 
Omsorgsdepartementet. Helse Vest sys-
selsätter 26 900 medarbetare på totalt 
50 sjukhus och vårdinrättningar. Tillsam-
mans har man det samlade vårdansvaret 
för drygt en miljon invånare i Rogaland, 
Hordaland och Sogn og Fjordane.  
 Inom Helse Vest arbetar IT-bolaget 
Helse Vest IKT med att löpande för-bättra 
IT-säkerheten i vården. Samtidigt strävar 
man efter att erbjuda regionens medar- 
betare en så smidig och flexibel arbets-
miljö som möjligt. För att adressera båda 
behoven tog Helse Vest redan 2011 be-
slutet att införa smartkortbaserad inlogg-
ning på bred bas i organisationen. Idag 
använder sig Helse Vest av programvaran 
Net iD Enterprise från SecMaker för att för-
bättra IT-säkerheten och öka flexibiliteten. 
 

Smarta multifunktionskort förenklar 
vardagen
Tidigare behövde vårdpersonalen inom 
Helse Vest ett flertal olika kort för att hantera 
sin vardag: för inpassering i sjukhusens 
byggnader, sin personliga identifiering 
och för inloggning i IT-miljön. Idag an-
vänds istället ett och samma kort. Med sitt 
personliga kort och PIN-kod får medar-
betarna tillgång både till de fysiska bygg-
naderna på sjukhus och vårdinrättningar 
samt till IT-miljön med alla de tjänster och 
den information de har behörighet till. 
Samma kort används också för så kallad 
”follow-me print”. Genom att dokument inte 
skrivs ut förrän användaren har identifierat 
sig med sitt kort på skrivaren kan man 
försäkra sig om att inga papper eller 
känslig patientinformation blir liggande  
vid skrivaren. 
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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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Nils Jensson, PKI- och säkerhetsexpert 
inom Helse Vest berättar: 
– Den nya lösningen ger oss tillgång till 
våra byggnader och våra vårdapplika-
tioner med ett och samma kort. Oavsett 
var de befinner sig på sjukhuset har våra 
medarbetare enkel och helt säker till-
gång till de system och den information 
de behöver för att kunna ge bra vård. Ett 
kort och en PIN-kod – enklare blir det inte! 
 
Säker och enkel inloggning med 
smarta kort
På samtliga medarbetares smartkort finns 
ett certifikat med information om använ-
daren och dess behörigheter. Majoriteten 
av användarna har enbart inloggnings-
certifikat på sina kort medan närmare  
8 000 användare även har kvalificerade 
certifikat som ger dem behörighet att 
skriva ut och signera e-recept. Medar-
betare med kvalificerade certifikat har 
krav på sig att logga in i och autentisera 
sig mot IT-miljön med kort och PIN. 
Detsamma gäller för alla användare med 
en bärbar PC. För övrig vårdpersonal är 
valet fortfarande fritt att välja inloggnings-
metod. 
 – Vi har valt att gå den mjuka vägen 
och låta användarna själva välja om de 
vill logga in med användarnamn och 
lösenord eller med smartkort och PIN. 
Det finns alltid en risk att användare 
som loggar in med traditionella lösen-
ord inte loggar ut när de lämnar sin 
arbetsstation. Med smartkort försvinner 
den risken eftersom sessionen avslutas 
automatiskt när kortet tas ur läsaren. På 
sikt vill vi givetvis gärna se att fler väljer 
smartkortbaserad inloggning och jag 
tror att i takt med att fler och fler inser 
fördelarna och enkelheten kommer de 
välja det nya sättet att arbeta, berättar 
Jensson. 

För att realisera lösningen har Helse Vest 
etablerat en egen PKI infrastruktur. De 
enkla certifikaten hanteras också helt 
internt genom den egna administrations-
portalen. Även de kvalificerade certifi-
katen kan administreras genom samma 
portal men kräver signering av Buypass 
som behörig utfärdare.  
 
Framtiden bjuder på ökad samverkan 
och mobilitet
Idag ligger det nationella e-hälseprojektet 
Kjernejournal i startgroparna. Genom sam- 
ordningsprojektet ska sjukvårdspersonal 
runt om i landet snabbt och enkelt kunna 
få tillgång till övergripande information  
om patienter i akuta situationer, obeoende 
var de befinner sig och var de ursprung-
ligen hör hemma. En nationell ”kärnjour-
nal” kommer ställa krav på  en standard-
isering kring kvalificierade certifikat för 
alla användare. Tack vare den infrastruk-
tur och de rutiner för certifikathantering 
som Helse Vest nu etablerat står man väl 
förberedda när det är dags för nationell 
utrullning. 
 Helse Vests hjärtefråga att förbättra 
flexibiliteten för de mobila medarbetarna 
i vården kommer också se fortsatta för-
bättringar: 
 – Idag erbjuder vi framförallt sjuk-
husens läkare möjligheten att logga in i 
IT-miljön från sina bärbara datorer vilket 
har ökat deras flexibilitet avsevärt. Ett 
naturligt nästa steg är säkra mobila plattor  
på samma sätt. Eftersom vi valt att stand- 
ardisera på Windows i hela IT-miljön 
har vi varit tvungna att vänta in tillgäng-
ligheten på Windowsbaserade läsplattor 
med smartkortstöd. Med Windows 8 
kommer den möjligheten vilket betyder 
att vi snart kan erbjuda smidig och säker 
inloggning med samma smarta kort även 
här, avslutar Nils Jensson.


