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Säker digital kommunikation - Beskrivning och 
tjänstespecifika villkor 

 

1. INLEDNING 

Kundens beställning av Tjänsten, regleras av det Avtal om Kundens användning av 
Ineras Tjänster (”Avtalet”) som Kunden tecknat med Inera. Säker digital 
kommunikation - Beskrivning och tjänstespecifika villkor utgör en unik del av Avtalet. 
För Avtalets övriga dokument se www.inera.se.  

Tjänsten har särskilda förutsättningar för Tjänstens tillhandahållande vilka Kunden ska 
uppfylla för att ha rätt att använda Tjänsten. Kunden ska ha ett 

• giltigt godkännande av DIGG avseende Kundens accesspunkt 

• giltigt godkännande av DIGG avseende Kunden som Deltagare i Plattform för 
eDelivery. 

Tjänsten har särskilda villkor avseende:  

• Kundens möjlighet att i enlighet med avsnitt 5 Ineras allmänna villkor indirekt 
ansluta andra vårdgivare 

• förtida upphörande av Abonnemanget  

• löptid samt uppsägning av Abonnemanget, se avsnitt 11.  

 

2. BAKGRUND 

Inera tillhandahåller Tjänsten som möjliggör för Kunden att överföra digitala 
meddelanden enligt överenskommet format och gemensamt regelverk.  

Kunden önskar ansluta till och nyttja Tjänsten i enlighet med vad som framgår av 
Avtalet.  

 

3. REFERENSER 

Källa Beskrivning 

www.digg.se Information om Plattform för eDelivery. 

www.inera.se  Information om tjänster och funktioner 
som tillhandahålls av Inera. 

www.msb.se  Information om för Tjänsten relevant 
modell för informationsklassificering. 

http://www.inera.se/
http://www.digg.se/
http://www.inera.se/
http://www.msb.se/
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4. TERMER OCH BEGREPP 

På www.inera.se förklaras termer och begrepp gemensamma för hela Inera. De 
kompletteras i Avtalet av avtalsdokumentet Definitioner. Termer och begrepp vilka är 
unika för Tjänsten beskrivs i detta avsnitt. 

 

Term Definition Förklaring 

Accesspunktsoperatör Aktör som 
tillhandahåller 
accesspunktstjänster för 
förmedling av 
information och 
meddelanden mellan 
aktörer som besitter 
rollen Deltagare i 
Plattform för eDelivery. 

Aktör som tillhandahåller 
kundens anslutningspunkter 
i DIGGs transportlager – 
eDelivery. 

Anslutande system De lokala komponenter 
som Kunden ansluter till 
Tjänsten. 

Ett samlingsbegrepp för 
Meddelandeklient och 
Meddelandetjänst; de 
system som en 
användarorganisation 
tekniskt ansluter via en 
Accesspunkt till SDK 
Federationen 

Deltagare i Plattform för 
eDelivery 

Aktör som utbyter 
information och 
meddelanden inom en 
federation med hjälp av 
federationens 
transportinfrastruktur 
och dess miljöer. 

Användarorganisation som 
skickar meddelanden via 
Tjänstens infrastruktur.  

Självdeklaration Dokumentation av 
egenkontroll. 

Är den dokumentation av 
egenkontroll som 
användarorganisation 
genomför och 
tillhandahåller till SDK-
federationsoperatör som 
ett led i 
anslutningsförfarandet. 

http://www.inera.se/
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5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN 

5.1. Övergripande beskrivning  

Tjänsten Säker digital kommunikation är en, av DIGG godkänd federation, dvs. ett 
nätverk av anslutna organisationer med ömsesidig tillit som följer ett gemensamt 
regelverk inom teknik och informationssäkerhet. 

Tjänsten möjliggör för Kunden att, via DIGGs Plattform för eDelivery, skicka krypterade 
digitala meddelanden direkt till alla andra anslutna Kunder på ett standardiserat och 
säkert sätt. Överföringen av meddelanden sker direkt mellan de Kunder som använder 
Tjänsten. Inera är inte delaktig i själva överföringen.  

Inera har i federationen rollerna som federationsägare och federationsoperatör och 
ansvarar för Tjänstens regelverk, komponenter, miljöer och anslutningsprocess. 
Kunden har i federationen rollen som Deltagare i Plattform för eDelivery och 
Användarorganisation.   

 

5.1.1. Detaljerad beskrivning av Tjänsten 

Vad krävs av kunden för att kunna ansluta till- och använda Tjänsten. 

Verksamhet 

• Kunden behöver kartlägga i vilka informationsutbyten Tjänsten ska användas. 

Informationssäkerhet 

• Kunden behöver säkerställa att kunden uppfyller Tjänstens gemensamma 
regelverk för informationssäkerhet.  

• Att kunden intygar följsamhet till Tjänstens regelverk i självdeklaration vid 
anslutning, samt vart 3:e år eller vid större förändringar i organisationen.  

Teknik 

• Att kunden anskaffar en anslutande teknisk lösning som är följsam till Tjänstens 
regelverk och tekniska specifikationer.    

 

Inera tillhandahåller:  

• Tjänstens regelverk inklusive tekniska specifikationer. Regelverken framgår av 
punkten 5.3.  
 

• Tjänstens komponenter: 
- SDK Adressbok – ett system som innehåller de organisatoriska 

adressuppgifter som behövs för att skicka digitala meddelanden i Tjänsten. 
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- SDK Testklient – ett testverktyg som kunden använder för att verifiera att 
de uppfyller Tjänstens tekniska specifikationer, IT-säkerhetskrav och 
informationssäkerhet.  
 

• Tjänstens miljöer: 
- SDK Testbädd (QA) – testmiljön som kunden använder vid sina 

anslutningstester till Tjänsten.  
- SDK PROD – Tjänstens produktionsmiljö.  

 

Kundens anslutning till Tjänsten beskrivs utförligt i regelverket SDK Anslutningsprocess.  

 

5.2. Syfte 

Tjänsten syftar till att stödja säker och enhetligt utbyte av känslig information vid 
överföring av digitala meddelanden mellan organisationer anslutna till Federationen. 

 

5.3. Regelverk 

Tjänsten följer: 

• DIGG:s regelverk för Plattform för eDelivery, se www.digg.se  

• IT-säkerhetsbilaga till Regelverk för anslutning till Säker digital kommunikation – 
Informationssäkerhet, se www.inera.se  

• Regelverk för anslutning till Säker digital kommunikation – 
Informationssäkerhet, se www.inera.se  

• SDK Tekniska specifikationer, se www.inera.se  

• SDK Anslutningsprocess för användarorganisationer, se www.inera.se  

• SLA Tillgänglighet, se www.inera.se 

• Villkor för anslutning till Ineras tekniska infrastruktur, se www.inera.se. 
 

5.4. Beroenden 

Tjänsten är beroende av följande av Ineras Tjänster: 

• SITHS funktionscertifikat för transportkryptering - mTLS. 

 

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Tjänsten behandlar personuppgifter. Behandlingen regleras av SKR-koncernens 
personuppgiftsbiträdesavtal, Allmänna instruktioner och detta avtalsdokuments 
tjänstespecifika instruktioner, vilka är en del av Avtalet.  

 

http://www.digg.se/
http://www.inera.se/
http://www.inera.se/
http://www.inera.se/
http://www.inera.se/
http://www.inera.se/
http://www.inera.se/
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6.1. Personuppgiftsbehandlingens förhållanden 

6.1.1. Föremålet för behandlingen 

Tjänsten. 

6.1.2. Behandlingens varaktighet 

Tills vidare. 

6.1.3. Behandlingens art 

Insamling och lagring av identifikationsuppgifter för Kundens administratörer och 
användare av gemensamma komponenter i Tjänsten. 

6.1.4. Behandlingens ändamål 

Att administrera SDK Adressbok samt att använda SDK Testklient.  

6.1.5. Typ av personuppgifter 

Administratörer av SDK Adressbok och användare av SDK Testklient 

• Identifikationsnummer (personnummer) 

• Arbetsrelaterade kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) 

• Identifikationsuppgifter (förnamn, efternamn och HSA-id). 

6.1.6. Kategorier av registrerade personer 

• Administratörer av SDK Adressbok 

• Användare av SDK Testklient. 
 

6.2. Tjänstespecifika instruktioner 

Inera ska vid behandling av Kundens personuppgifter iaktta följande tjänstespecifika 
instruktioner: 

1. Tillhandahålla funktionalitet som möjliggör registrering av organisatoriska 

adressuppgifter i SDK Adressbok (s k Funktionsadresser), vilka får tillgängliggöras 

för andra Kunder som använder Tjänsten. 

2. Tillhandahålla funktionalitet som möjliggör användning av SDK Testklient för att 

verifiera Anslutande system. 
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7. ANSLUTNING TILL INERAS TEKNISKA INFRASTRUKTUR 

7.1. Anslutning till Nationella tjänsteplattformen 

Inte tillämpbart.  

 

7.2. Anslutning till andra delar av Ineras tekniska infrastruktur 

Denna Tjänst tillhandahålls via Ineras tekniska infrastruktur. Kunden har som en del av 
Avtalet förbundit sig att följa Villkor för anslutning till Ineras tekniska infrastruktur när 
den ansluter till, och använder, Tjänsten. 

 

8. ÅTAGANDEN 

8.1. Kundens åtaganden 

 Kunden åtar sig 

 

att  följa regler, riktlinjer och instruktioner för anslutning till och användning av 
Tjänsten.  

att följa de vid var tid gällande regelverk som framgår av punkten 5.3.  

att  när så erfordras beställa och ansluta till Ineras Tjänster som framgår av 
punkten 5.4. 

att inneha vid varje tid giltigt godkännande av DIGG avseende accesspunkt, samt 
godkännande av DIGG avseende Deltagare i Plattform för eDelivery. 

att vid anslutning till Tjänsten inkomma med sin Självdeklaration, och därefter 
förnya denna minst vart tredje år. 

att vid var tidpunkt ha en utsedd kontaktperson som är ansvarig för 
kommunikation med Inera avseende Tjänsten.  

 

8.2. Ineras åtaganden 

 Inera åtar sig 

 

att  tillhandahålla Tjänsten.  

att  vid var tidpunkt ha en utsedd kontaktperson, vilken är ansvarig för 
kommunikation med Kunden avseende Tjänsten. 
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9. SERVICENIVÅER FÖR TJÄNSTEN 

9.1. Definitioner 

Tillgänglighet ska mätas med hjälp av följande mätvärden och definitioner.  

Begrepp Definition 

Avbrottstid Avbrottstid är den tid då det föreligger ett fel eller avbrott, 
vilket tillhör felklass Kritisk eller Hög i enlighet med vad 
stadgas på www.inera.se. Beräkningen av Avbrottstiden 
inkluderar inte följande: 

• Avbrott till följd av force majeure. 

• Planerade avbrott. 

• Annat avbrott, vilket beror på omständigheter, vilka 
Inera inte svarar för. 

Total tid Den aktuella mätperioden som utgörs av kalendermånad. 

Tillgänglighet Tillgängligheten beräknas enligt följande formel: 
 
Tillgänglighet (i procent) = 100 – (Avbrottstid/Total tid) * 100 
 

 

9.2. Tillgänglighet 

Inera har som mål att upprätthålla en tillgänglighet om 99,80 procent (%) dygnet runt 
alla dagar i veckan för Tjänsten. Kunden har dock inte rätt att göra gällande några 
påföljder gentemot Inera om inte nämnda tillgänglighet nås. 

Inera ska vid utförande av service och underhåll av Tjänsten i möjligaste mån undvika 
störningar eller avbrott i IT-driften och i synnerhet undvika störningar eller avbrott 
under kontorstid. Inera ska på sätt Inera finner lämpligt meddela Kunden inom skälig 
tid före planerat driftstopp i Tjänsten. 

 

10. SUPPORT 

Inera ska tillhandahålla support till Kunden i enlighet med vid var tid gällande rutiner 
vilka återfinns på www.inera.se.  

 

http://www.inera.se/
http://www.inera.se/
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11. SÄRSKILDA VILLKOR 

11.1. Indirekt anslutna vårdgivare 

Vad som sägs i avsnitt 5 Ineras allmänna villkor, avseende indirekt anslutna vårdgivare, 
gäller inte för Tjänsten. Kunden äger inte rätt att under några omständigheter indirekt 
ansluta någon annan aktör, till Tjänsten.  

 

11.2. Förtida uppsägning av Abonnemanget 

Om Kunden inte uppfyller sina åtaganden avseende gällande godkännande av 
accesspunkt respektive åtagande avseende gällande godkännande av Deltagare i 
Plattform för eDelivery, äger Inera och Kunden ömsesidig rätt att skriftligen säga upp 
Abonnemanget. Abonnemanget upphör då den sista dagen i den månad som följer sex 
(6) månader efter det att uppsägningen gjorts. 

 

11.3. Abonnemangets löptid samt uppsägning av Abonnemanget 

Vad som sägs i Avtal om Kundens användning av Ineras Tjänster, punkten 12, avseende 
Abonnemangets löptid samt uppsägning av Abonnemanget, gäller inte för denna 
Tjänst. Istället gäller följande:  

Abonnemanget löper från och med den tidpunkt Kunden beställer Tjänsten och tills 
vidare. Inera och Kunden äger ömsesidig rätt att säga upp Abonnemanget. Uppsägning 
av Abonnemanget ska göras minst sex (6) månader före önskat avslut. Abonnemanget 
löper då ut den sista dagen i den månad som följer sex (6) månader efter det att 
uppsägningen gjorts. 

 


