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PhenixID & Inera referensarkitektur



PhenixID & Inera Identitetslager

Behörighetsadministration samt 
provisioneringstjänster.
• Lokala kataloger (AD) / HSA katalogen
• Databaser
PhenixID Identity Manager
• Webbaserad administration, rättigheter efter 

roll. Inkluderar även en självbetjäningsportal.
HSA Admin
• Utvecklat från NordicEdge numera PhenixID. 

Byggd på samma grund som PhenixID Identity 
Manager men utvecklas på Inera initiativ.

PhenixID Identity Provisioning
• Provisionering - Synkronisering. 

Automatisera processen att skapa, uppdatera 
och radera konton/objekt.
Stöd för många provisioneringsmetoder 
inklusive SCIM.

HSA	Admin

=

“EK	admin”	(SLL),	“KIV	admin	(VGR),	FK	m.fl.



Referensarkitektur - Teknisk Vy

Förutsättningar måste finnas med kvalitet i alla källor!!



PhenixID & Inera Identifieringstjänst

Autentiseringsmetoder i infrastrukturen
• Stöd för e-ID, SITHS/EFOS, OTP (SMS, 

mobile app, tokens)
• Anpassa efter behov
• Skydda tjänster mot ändringar
• Möjliggör mobil åtkomst

Federation & SSO
• Identity Provider
• In & utloggningstjänst
• Log on service & Log out service

• Identitetsintygsutfärdare
• Identity Assertion Provider

Smart	kort,	x509	cert
Mobil	bärare,	digital	signatur
EFOS	eller	andra	e-ID
Ny	framtida	XYZ

Kan	agera	som	Identity	Provider (IdP)
&

Service	Provider (SP)
Godkänd	i	flera	nationella	federationer	såsom	

Skolfederation	och	SAMBI	(SLL	&	Stockholm	stad)



PhenixID & Inera Federation

Referensarkitekturen stödjer ett federativt 
sätt att bygga upp och knyta samman IT-
infrastrukturer för identitet och åtkomst hos 
olika organisationer, t.ex. landsting – 
kommun, region – nationell 
samverkansorganisation, landsting – privat 
utförare av vård, kommun - myndighet

Federationen bygger på ̊ett förlitande (trust) 
mellan organisationerna, vilket gör att man 
kan acceptera utfärdade identitetsintyg frän 
annan part, och därigenom ge åtkomst till 
skyddade resurser utan att själv behöva 
administrera den andra partens medarbetare 
och deras e-identiteter och egenskaper.

PhenixID	Federation	kan	agera	som	
Identity	Provider (IdP)	&	Service	Provider (SP)

Godkänd	i	flera	nationella	federationer	såsom	
Skolfederation	och	SAMBI	(SLL	&	Stockholm	stad)



eHälsomyndigheten nya säkerhetslösning

Säker åtkomst för vård- och 
apoteksaktörer.

Berör bastjänster kopplade till 
Receptregistret, 
Läkemedelsförteckningen m.fl. Register
• E-recept, dosrecept
• Administrativa uppgifter kring 

dospatienter

Kräver medlemskap i Sambi.

ID-intyget skall skickas med från 
inloggningen “i orginal”. 

- Godkänd	identifieringstjänst	(IdP)	för	inloggning	
- Godkänd	stark	autentiseringslösning	(LoA3	enligt	ELN)
- Godkänt	verksamhetssystem	(e-tjänstens	anslutning)
- Godkänd	organisation	(LIS,	rutiner)

Följsamhet,	tillit,	säkerhetsgranskning.	Se	sambi.se.

Behörighetsstyrning	och	spårbarhet	baserat	på	digitala	intyg

+ Sambi = godkänd



PhenixID & Inera Identifieringstjänst

Federativ inloggning
Möjliggör Single Sign-On till e-tjänster 
från olika klienter
• Webbapplikation
• “Native” appar
• “Rik” klient
• …

Flöde:
1.	Användaren	väljer	att	logga	in	i	en	e-tjänst	(session	saknas)
2.	E-tjänsten	kräver	en	autentiserad	användare	och	skickar	en
autentiseringsbegäran	till	identitetsintygsutfärdaren.
3.	Identitetsintygsutfärdaren	har	en	giltig	SSO-session	med	
denna	klient.	Ingen	ny	autentisering	krävs.
4.	Identitetsutfärdaren	utfärdar	ett	intyg	som	förmedlas	till	e-
tjänsten.	E-tjänsten	verifierar	intygets	giltighet,	och	om	
användaren	är	behörig	att	använda	e-tjänsten	blir	
användaren	inloggad.



Information och säkerhet

Autentisering in-band respektive out-of-
band

Autentisering ska (vid behov) kunna ske i 
separat säkerhetskanal skild ifrån 
informationskanalen (där användaren 
arbetar med informationssystemet), även 
kallad out-of-band authentication.

Ett i Sverige välbekant exempel på out-
of-band authentication är Mobilt BankID.
Kan även vara EFOS eller PhenixID One 
Touch.

Användning	av	en	separat	säkerhetskanal	skapar	ytterligare	lös	
koppling	mellan	de	komponenter	som	används	vid	
informationsåtkomsten:
1.	Klienten	för	informationsåtkomst	(informationskanalen)
2.	E-tjänsten	(informationssystemet)
3.	Användarens	autentiseringslösning/e-identitet	
(säkerhetskanalen)	
4.	Identifieringstjänsten	(IT-infrastruktur	för	identifiering)



Granulär åtkomst till information via åtkomstintyg

Regelverkstjänst representerar ett eller flera 
verktyg med syfte att samlat administrera 
regelverk för åtkomst och understödja 
implementering av regelverken. 
Regelverkstjänst är som sådan inte en 
obligatorisk teknisk tjänst i 
referensarkitekturen, utan står mer principiellt 
för en förmåga som behöver finnas i 
organisationen

Ett exempel på en regel som kan definieras:
Användaren ska vara behörig (leg. läkare, leg. 
ssk), anställd med uppdrag inom 
verksamheten kring vård och behandling, 
samt vara i tjänst, för att få åtkomst till 
vårddokumentationen på vårdenheten.

PhenixID	har	multipla	API	för	både	autentisering,	
auktorisering	samt	signering	som	med	fördel	används	
tillsammans	med	federationstjänsten	för	att	både	skapa	
ID-intyg	samt	åtkomsintyg



Referensarkitektur - Teknisk Vy

Förutsättningar måste finnas med kvalitet i alla källor!!



Självservice med ärvd legitimering - mobila bärare

För att utfärda en ny e-identitet via 
självservice krävs att användaren först 
autentiseras med en tidigare utgiven e-
identitet.

Via ärvd legitimering kan alltså̊ såväl 
samma som annan typ av e-identitet 
utfärdas, t.ex.:
• Förnyande av ett x509-certifikat,
• Ny e-identitet utfärdas till en mobil e-
identitetsbärare (mobil enhet), med stöd 
av ett certifikat på ett smart kort (annan 
typ utfärdas). PhenixID	har	två	portaler	en	för	självservice	samt	en	för	

administratörer	inkluderat	i	plattformen	för	att	t.ex.	hantera	
utgivning	av	certifikat	till	PhenixID	mobila	app One Touch.




