


DÖD ÅT FAXEN
I dagsläget finns det inte gemensamma 
säkra system, så det existerar fortfarande 
bland annat polis, socialsekreterare och 
skolor som är tvingade att använda fax.
– Vi måste döda faxen. Det är en väldigt lågt 
hängande frukt men det ska ändå ske. Faxen 
är både dålig och kostar mycket pengar. 

Anders Ygeman på DigiGov, 
april 2019
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Idag 

Bakgrund
Vad går SDK ut på 

Var är vi nu
Frågor och medskick 

Fortsättning följer



6 21 90KRÅNGLIGT

TAR TID
OSÄKERT



Faxen (exempel socialtjänsten i Halmstad)  
- Region Halland 

- Länsgemensam socialjour

- Remisser till sjukvården

- Statens institutionsstyrelse (SiS)

- Polisen

- Migrationsverket

- Förvaltningsrätten

- Kriminalvården

- Frivården

- PIVA
Utmaning?!?!

- Förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor 

- Friskolor

- Andra kommuner

- Annan nämnd i Halmstad

- Externa behandlingshem

- Säkert någon glömd…..



Informationens innehåll (VästKom)

Sekretessbelagd information

» Epikriser
» Journaler
» Personnummer
» Diagnoser
» Orosanmälan

Icke sekretessbelagd information

» Kostscheman
» Beställningar
» Arbetsuppgifter
» Anteckningar



Alla möten…

Individ med psykisk 
funktionsnedsättning

Psykiatrisk vård

Somatisk vård

Beroendevård

Missbruksvård

Socialt liv och sammanhang
Familj och sociala nätverk Sysselsättning

Försörjning

Boende

SJUKSKÖTERSKA AVGIFTNING

SJUKSKÖTERSKA

TANDLÄKARE

ALKOHOLTERAPEUT

SOCIONOM

BEHANDLINGSHEM

BOENDESTÖD

BOSTADSFÖRETAG

RSMH

DISTRIKTSSKÖTERSKA

SJUKGYMNAST

PSYKOTERAPEUT

PSYKOLOG

ARBETSTERAPEUT

SKÖTARE

LÄKARE

KURATOR

SJUKSKÖTERSKA

KYRKANPERSONLIGT OMBUD

HEMMA HOSARE

POLIS

RÖDA KORSET

HANDLEDARE 
SYSSELSÄTTNING

LÄKARE

OSA-HANDLEDARE

HANDLEDARE
ÖPPEN VERKSAMHET

BISTÅNDSBEDÖMNING

FÖRSÄKRINGS-
BOLAG

ARBETSFÖRMEDLAREFÖRSÄKRINGSKASSAN

SKULDSANERARE

FÖRVALTARE

KRONOFOGDEN

SOCIONOM IFO
SKATTEVERKET

SJUKSKÖTERSKA



Säker digital kommunikation (SDK)

• VAD Ett säkert, gemensamt digitalt sätt att utbyta känslig information som är 
ostrukturerad mellan organisationer

• VARFÖR Dagens informationsutbyte är i stort sett analogt och brister i säkerhet 
och effektivitet

• FÖR VEM Kommuner, regioner, myndigheter, privata utförare av offentligt 
uppdrag



Målbild: tryggare, enklare, snabbare 
informationsflöden för…

Handläggare och 
verksamhet

Myndigheter

Privata utförare i 

CCN/CSI

Mima

Internationellt

Myndigheter

Privata utförare i 



Säker digital kommunikation ska ersätta eller 
komplettera dagens manuella kanaler

Fax

Telefon

Brev, Rek

eBrev (digitalt-fysiskt)

Ostrukturerat informationsutbyte 
för t.ex:
Kalla till och samordna mötestider

Samla in information inför 
ärendehandläggning och möten

Delge information efter möten och 
beslut

Exempel: Sändare sänder säkert digitalt meddelande. Mottagare tar emot digitalt. Båda parterna är 
anslutna till Säker digital kommunikation som ”överföringskanal”. Båda ska kunna hantera bilagor (PDF/A). 



Vad är då lösningarna?

Kommunicera üStandard som knyter samman olika 
organisationers system för säker 
meddelandeöverföring

üBetrodda certifikatsutfärdare som 
säkerställer avsändande part och 
skyddad och oförvanskad transport

üGemensam källa för säkra 
mottagaradresser

Säkert

Hitta varandra



Säker digital 
kommunikation

Koncept och federation med gemensamma standarder och 
infrastruktur (VAD)

för att både offentliga aktörer och privata utförare
ska kunna utbyta känslig information (VARFÖR)

via säkra digitala meddelanden (HUR)



Principer & regelverk för tillit
Informationssäkerhet, informationsutbyte, standarder och tekniska specifikationer

Organisation Organisation

Gemensam 
infrastruktur

Betrodda 
certifikatsutgivare

Adressbok

Skicka
Ta emot
Bli notifierad
Få kvittens

Principer för säker digital kommunikation

Organisationens 
Accesspunkt för säker 
krypterad transport

Adressuppgifter
organisation & funktion

Uppfylla informations-
och IT-säkerhetskrav
Säker inloggning (e-ID) på 
tillitsnivå 3

Skicka
Ta emot
Bli notifierad
Få kvittens

Betrodda tjänster
för säkerhet & routingLokalt ansvar för 

meddelande-
applikation

Krypterad överföring
Säker avsändare
Säker mottagare
Skydd mot förvanskning



Byggblock för säker meddelandehantering från 
Europakommissionens Connecting Europe Facility (CEF) 
– bygger på öppna globala standarder

Beprövad teknik på väg in även i Sverige
- DIGG ansvarar i Sverige 
- Ekonomi- och fakturainformation, e-fakturadirektivet (PEPPOL)
- Brottsutredningar mellan länder (e-CODEX)
- Socialförsäkringsinformation mellan länder (EESSI)
- Bolagsverket (TOOP)

Drivkrafter
- Återanvänd standard för säkra meddelanden
- Undvik stuprörslösningar
- Underlätta kommunikation mellan länder 

eDelivery som ansats för
Säker digital kommunikation

C1

C2 C3

C4

Standardisering ger fördelar
- Det finns 24 godkända mjukvaror för att 

sätta upp en eDelivery accesspunkt för 
anslutning till SDK-nätverket”

- Ladda ner som öppen källkod eller köp 
licensierade produkter



Kan peka på

Tillitsdeklaration
Anslutningsavtal
Test & verifiering 

Användar-
organisation

Tjänste-
leverantör 
Accesspunkt

SDK – federation 
för tillit och säkert 
informationsutbyte

Förvaltar
Granskar & godkänner

Federations-
operatör

Tillitsramverk     
& avtal    Testbädd       Produktion      

Federations-
ägare



Projektdeltagare från kommuner, regioner och statliga myndigheter 2019
Status 12 september



2019: Pilottester

• Gemensamt projekt 

- Gemensamma stödtjänster (testklient, 
adressbok)

- Testbädd och anslutningsprocess
- Koordinering och stöd (ink. pilotforum)

• Piloter
- Aktörer som testar att anpassa till SDKs

specifikationer 
- Aktörer som ansluter till SDKs testbädd 
- Aktörer som testar att skicka meddelanden 

mellan sig

Privat 
utförare Privat 

utförare

Privat 
utförare

Statlig 
myndighet

RegionRegion
KommunKommun

Annan 
intressent Statlig 

myndighet

Privat-
person



Göteborg

Stockholm

Malmö

Västerås

VOLVO

VÄSTRA STAMBANAN

FÖRSVARSMAKTEN

SWEDEN GAME ARENA

BILLINGEN

HÖGSKOLAN I SKÖVDE

56 000
SKÖVDE KOMMUN

265 000
SKARABORG



”Som en stor aktör i 
vår region  förväntas 
Skövde kommun gå i 
täten och ta initiativ 
inom digitalisering och 
digital transformation”

SDK målbild
• Stoppa kurirerna
• Slopa faxen

• Standard för kommunens 
ostrukturerade kommunikation

• Standard för andra aktörer



Varför vill Arbetsförmedlingen vara med?
● Myndighetsperspektivet

- någon myndighet bör vara delaktig i framtagandet av SDK  
● Ökad kundnöjdhet

- Människor ska uppleva den offentliga förvaltningen som en 
helhet som ger samlat stöd

● Leva upp till krav
- Uppfylla de krav som ställs vad gäller informationshantering

● Föregångare
- Finns ett värde i att vara först och bli expert, för att sedan stödja 

andra 

Framtidsplan
● SDK ska integreras i våra verksamhetssystem
● Handläggare ska känna sig trygga med att enkelt 

kunna dela känslig information med rätt mottagare



Region 
Värmland

Privatperson/
Företag

privata 
utförare

privata 
utförare

regionerkommuner

myndigheter

Polisen/Domstolsverket:
Journaler

FK: Sjukintyg

Närsjukvård, 
mobila team

Privatpersoner
Optiker: remisser

Företagshälsovård: 
provsvar

Sammanhållen 
journalföring

Faktureringsunderlag
Remisser

Internt

Via andra kanaler



Behovsbild Säker digital kommunikation

Region 
Värmland

Privatperson/
Företag

privata 
utförare

privata 
utförare

regionerkommuner

myndigheter

Polisen/Domstolsverket:
Journaler

FK: Sjukintyg

Närsjukvård, 
mobila team

Privatpersoner
Optiker: remisser

Företagshälsovård: 
provsvar

Sammanhållen journalföring
Faktureringsunderlag

Remisser

Internt

Via andra kanaler



o Säker E-post applikation
• Leverantör tar fram SDK variant av en mejlklient

o App för säkra vårdmeddelanden
• Utbyte av meddelande mellan kommunpersonal och Regionen 

vid t.ex. hemsjukvård, äldreomsorg

o SDK stöd i Cosmic
• Säkert och autentiserad kommunikation internt i vår Cosmic 

installation idag, via Cosmic Messenger
• Mål att kunna utbyte med alla som kör Cosmic

o Samverkan med Värmlands kommuner
o Analys av verksamhetsprocessen för att få fram produktkrav

Mål/idé SDK Pilot



”How to SDK”
• Verksamhetsfrågor

• Vilket verksamhetsområde-/process vill man testa
• Informationsutbyte med vilka andra aktörer
• Registrera (manuellt) egna funktionsadresser i SDKs Adressbok

• Tekniska frågor
• Ha lokal klient-lösning som stödjer/anpassas för SDK
• Sätta upp egen Accesspunkt för anslutning till SDKs Testbädd
• Hantera SDK-meddelanden (kunna skicka, ta emot, felhantering mm) 

• Tester
• Genomföra egna tester av ovanstående samt tester med andra pilotparter i SDK Testbädd 

• Budget och resurser
• Avsätta budget och resurser för pilotmedverkan och egna anpassningar



Piloter (status 18/9)

• Arbetsförmedlingen• Region Värmland

• Region Skåne

• Skövde kommun

• Östersunds kommun

• Sundbybergs kommun

• Norrtälje kommun

• Nacka kommun

• Värmdö kommun



Region Värmland: Medskick

• Behovet finns hos er - annars bör ni inventera!
o Alla faxar, mejlar och skickar brev

• Våga satsa på SDK
o Kräver engagemang för att lyfta
o Osäker? Börja enkelt, köp en tjänst, kör en pilot i liten 

skala
• Bidra, stå inte bredvid och titta på…



Leverantörsmarknad
Det behövs leverantörer av olika slags tjänster 
inom säker digital kommunikation

• SDK-projektet
- Två hearings 2018 
- Förhållningssätt kring leverantörsdialog 
- Riktad information på projektets informationssida
- Leverantörsträffar (25/6, 17/10, 26/11)
- Länk till leverantörsmarknad

• SKL Kommentus
- Förstudie inför ev. ramavtal för anslutning till och 

tjänster för Säker digital kommunikation

Organisationsnamn
Advania
Beast
Buypass AS
Celtrino
Certezza
CGI Sverige
Conax
Creditflow
Cygate AB
Deltagon AB
Digitjänst Sverige AB
Docflow
e-Boks
efrid
EVRY Sweden AB
Expisoft
Fitek
Genesis
Grandezza Konsult AB
hbs
Health access
IBM
Ida Infront
IDATA AB
Inexchange
Intregration Provider
INUIT AB
Kase
LLAB
Medhelp
Medtech4Health
Microsoft
Nagra Kudelski i Norden
Omegapoint AB
Palette Software
Parajett 
PhenixID
Posti Messaging
Postnord Strålfors 
Readsoft
Redpill Linpro AB
Internetstiftelsen
Scancloud
Sectra
SecureAppbox AB
Seqrra
Styrelsemöte.se
Telenor Inpli
Tieto
Transenna AB
TrustedDialog 
Tyringekonsult AB
Unimaze
Viaduct
Visma Enterprise Development

Leverantörer som 
hittills anmält 
intresse att följa 
projektet

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/4032644/Leverant+rsmarknad


Faxen ska bort – men det handlar om 
mer än det…

En ny infrastruktur (eDelivery)
Gemensamma standarder

Gemensam certifikatshantering 
Gemensam adressbok med digitala 
adresser (organisation, funktion)
Säkert sätt att hantera känslig information 

Både ostrukturerad (fokus nu) och 
strukturerad information

Skicka
Ta emot
Bli notifierad
Få kvittens

Skicka
Ta emot
Bli notifierad
Få kvittens

Principer & regelverk för tillit
Informationssäkerhet, informationsutbyte, standarder och tekniska specifikationer

Säker digital kommunikation
över internet

ü Krypterad 
kommunikation

ü Säker avsändare
ü Säker mottagare
ü Skydd mot 

förvanskning

Organisation Organisation

Gemensam 
infrastruktur

ü Hitta säker 
adressat 



Fortsätt följa piloterna och skapa 
beredskap på hemmaplan



Mer info om SDK

Projektets informationssida 
https://riv-
ta.atlassian.net/wiki/spaces/OIS
DK/overview

Inera.se
https://www.inera.se/aktuellt/projekt/
saker-digital-kommunikation/

Dela digitalt

https://deladigitalt.se/delame
ddig?visakort=978

https://riv-ta.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/overview
https://www.inera.se/aktuellt/projekt/saker-digital-kommunikation/
https://deladigitalt.se/delameddig?visakort=978


Ineras kundforum (Norra Latin)



SDK informationsmöte 11 dec 
(Saturnus konferens, webbsändning)



Tack för oss! 

Malin Domeij malin.domeij@inera.se
Marco de Luca marco.de.luca@inera.se

Frågor om Skövdes pilot
Fredrik Edholm fredrik.edholm@skovde.se
Magnus Blomberg magnus.blomberg@skovde.se

Frågor om eDelivery
Martin Völcker martin.volcker@digg.se
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