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1. Revisionshistorik
Revisionshistoriken redovisas i två varianter: dels en intern som avser leveranser inom projektet
Intygstjänster, och dels en extern som avser leveranser till förvaltningen för Vårdens intyg.

1.1

Intern revisionshistorik

Revisionshistorik
Version

Datum

Författare

Kommentar

0.3

2014-01-15

Zara Sarén,
Henrika Littorin

Version för granskning av HSA
Förvaltningsgrupp.

1.0

2014-01-17

Zara Sarén

Första leverans av dokumentet.

1.1

2012-09-22

Lena Severin

Ändrat webbadress till Statistiktjänsten.

1.2

2015-02-10

Zara Sarén,
Emmy Damberg

Lagt till information om behörighet för
vårdgivarstatistik.

1.3

2015-03-24

Emmy Damberg

Uppdaterat med de nya kraven på behörighet
för vårdgivarstatistik.

1.4

2015-04-28

Anna Elmgren




1.1

I kap. 3 (Behörighet för statistik, publikt
tillgänglig) tagit bort information om var
tjänsten är tillgänglig.
I kap. 4 (Behörighet för statistik, generella
krav) lagt till information om att den
inloggade statistiken endast nås via
Sjunet.

Extern revisionshistorik

Version

Datum

Utförare

Status

1.0

2015-08-25

Anna Elmgren

Skapad utifrån den interna v1.4.
(Inga förändringar jämfört med dokumentet
Statistiktjänsten 2.0 Behörigheter och
medarbetaruppdrag v1.2)
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2. Inledning
Statistiktjänst för ordinerad sjukskrivning är en webbtjänst som gör det möjligt att följa upp och
se samlad statistik för den i läkarintygen ordinerade sjukskrivningen. Tjänsten består av två
delar:



statistik som är tillgänglig för alla
statistik som kräver särskild behörighet

Statistiken är baserad på de läkarintyg (FK 7263) som skickas elektroniskt från hälso- och
sjukvårdens journalsystem.
Statistiken som kräver särskild behörighet förutsätter att användaren har ett SITHS-kort och är
kopplad till ett medarbetaruppdrag med ändamål Statistik i HSA.

3. Autentisering av användare
Statistiktjänst för ordinerad sjukskrivning identifierar användare med Säkerhetstjänster 2.1. Det
innebär säker inloggning med SITHS-kort samt nyttjande av medarbetaruppdrag i HSA för
behörighetskontroll.
Läs mer på http://www.inera.se/Sakerhetstjanster.

4. Behörighet för statistik, publikt tillgänglig
Statistiken som är tillgänglig för alla kräver ingen särskild. Detta är möjligt genom att statistiken
baseras på helt avidentifierad information. Varje vårdgivare tillgängliggör data som är
nödvändig för att bygga upp de rapporter som är tillgängliga. Dessutom tillgängliggörs endast
data för grupper som innehåller mer än tre poster. Detta för att minimera risken att röja
personidentitet.
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5. Behörighet för statistik, generella krav
Statistiken som kräver behörighet är endast tillgänglig via Sjunet och är till för hälso- och
sjukvårdspersonal med uppdrag att följa upp sjukskrivning. Informationen är helt avidentifierad
med avseende på patientinformation. Det är verksamhetschefen som har rätt att besluta vem som
ska ha tillgång till statistik och därmed behöver få tilldelat ett medarbetaruppdrag.
Medarbetaruppdrag för statistik ska delas ut med eftertanke. Därefter är det HSAadministratören som skapar medarbetaruppdraget i HSA.
Om det saknas ett medarbetaruppdrag med syfte ”statistik” måste ett nytt sådant skapas. Se
information och instruktioner i HSA Admin handbok1. Återanvänd gärna redan befintliga
medarbetaruppdrag där så är möjligt. Observera att inga medarbetaruppdrag ska sättas utan
verksamhetschefens godkännande.

5.1

Uppföljning av en eller flera enskilda vårdenheter

För att få tillgång till statistik på en vårdenhet krävs ett medarbetaruppdrag med ändamål
statistik för den vårdenheten. Om en person har behov av att ta del av sjukskrivningsstatistik för
flera vårdenheter behöver denna person få ett medarbetaruppdrag för statistik tilldelat för varje
vårdenhet2. Varje vårdenhets verksamhetschef behöver godkänna tillgången till statistik för sin
vårdenhet.
Medarbetaruppdrag
För behörighet till Statistiktjänst för ordinerad sjukskrivning krävs att användaren är kopplad till
ett medarbetaruppdrag med följande egenskaper:

 Ändamål: hsaCommissionPurpose = Statistik
5.2

Uppföljning av hela vårdgivaren

För att få tillgång till statistik för en hel vårdgivare krävs dels ett medarbetaruppdrag, på
motsvarande sätt som för vårdenhet, och dels att användaren har en individuell
behörighetsegenskap i HSA. Behov av att följa upp sjukskrivningsstatistik för hela vårdgivaren
kan finnas bland annat hos personal som jobbar med koordinering av sjukskrivningsfrågor
kopplat till sjukskrivningsmiljarden, exempelvis processledare.
Individuell behörighetsegenskap på personen
I HSA behöver användaren tilldelas en behörighetsegenskap, hsaSystemRole. Det är
verksamhetschefen som representerar vårdgivaren som ger användaren tillåtelse att ha denna

1

http://www.inera.se/HSA

2

För tillgång till statistik för samtliga vårdenheter inom vårdgivaren, se avsnitt 5.2

Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 4/5

Statistiktjänsten 3.0 Behörigheter och medarbetaruppdrag
v1.0

Författare: Zara Sarén
Dokumentägare:

Senast ändrad
2015-04-28

egenskap. Observera att vårdgivare är fria att organisera verksamheten efter lokala
förutsättningar. Därför kan det variera mellan olika vårdgivare vilken roll som har befogenhet
att dela ut behörighet att se statistik för hela vårdgivaren. Inera kan därför inte mer specifikt
ange vem som gör detta för varje vårdgivare.
Egenskapen ska vara:
 systemroll = INTYG;Statistik-<vårdgivarens-HSA-id>
<vårdgivarens-HSA-id> motsvarar HSA-id:t för den vårdgivare som behörigheten ska gälla för.
Om behörigheten ska gälla för exempelvis vårdgivaren Landstinget Sörmland ska egenskapen
vara INTYG;Statistik-SE2321000032-1000. Behörighetsegenskapen måste skrivas exakt enligt
ovan med versaler och gemener för att fungera.
I HSA Admin lägger man till egenskapen enligt följande:
1. Öppna personobjektet för redigering och välj fliken ”Anställning/Uppdrag”
2. Klicka på redigeraikonen bredvid fältet ”Individuell behörighetsegenskap för ITtjänster”. Skriv in INTYG;Statistik-<vårdgivarens-HSA-id> där <vårdgivarens-HSAid> är HSA-id:t för den vårdgivare som behörigheten ska gälla för. Notera att detta fält
är ett fritextfält så var noggrann med stavningen.
3. Klicka på Spara för att lägga till egenskapen.
Medarbetaruppdrag
Medarbetaruppdraget som användaren behöver är detsamma som det som krävs för behörighet
till en vårdenhet. Naturligast är att användaren får ett uppdrag på den vårdenhet som hen arbetar
vid. Dock kan uppdraget i praktiken kopplas till valfri enhet, så länge som verksamhetschefens
godkännande finns. Medarbetaruppdraget ska ha följande egenskaper:

 Ändamål: hsaCommissionPurpose = Statistik

Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 5/5

