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Abstract
This paper is about how smartcards can be used as securitymeans in handling the
computerised case sheets within the healthcare system. Focus lies on smartcards role in
accessing informationsystems and how they can be used in digital signing of case
sheets. Even applying laws and regulations are considered.

The examination has been accomplished by using documentary research. The demands
which ought to be forfilled  in the computerisation of case sheets, was examinated. It
was   also studied what is technically feasible to accomplish with smartcards. These
examinations were brought together to ascertain which demands smartcards can forfill.

The result showes that smartcards meet most of the demands sett.  Smartcards
together with an authorizationcontrollsystem makes it possible for personal to access
the information they  seek, without giving unautherized personal access to the case
sheets. Smartcards  also gives opportunity to digital signing of the case sheets  with
minimal risk of  signatureforgery
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Sammanfattning
Detta examensarbete handlar om huruvida aktiva kort kan användas som
säkerhetshjälpmedel vid hantering av datoriserade patientjournaler inom sjukvården.

Rapporten börjar med en beskrivning av informationssystemen och informations-
säkerheten inom sjukvården. Därefter ges en beskrivning av aktiva kort, deras för- och
nackdelar samt vilka säkerhetsfunktioner som kortet tillhandahåller.

Fokuseringen ligger på om är det tekniskt möjligt för behörig personal att med hjälp av
aktiva kort logga in på olika informationssystem och ge dem tillgång till den
information som de behöver i patientjournalen och ändå hindra obehörig åtkomst.
Gällande lagar och föreskrifter tas i beaktning samt hur aktiva kort kan användas vid
digital signering av patientjournaler.

Undersökningen har genomförts med hjälp av litteraturstudie. Först undersöktes vilka
krav som bör uppfyllas när patientjournaler skall datoriseras. Därefter studerades vad
som är tekniskt möjligt att utföra med aktiva kort. Dessa undersökningar
sammanfördes sedan för att utröna vilka krav som aktiva kort kan uppfylla.

Resultatet visar att aktiva kort uppfyller de flesta krav som ställs i detta sammanhang.
Aktiva kort tillsammans med ett behörighetskontrollsystem möjliggör för personal att
få tillgång till den information som de söker i patientjournalen, utan att ge obehöriga
åtkomst till journalerna. Aktiva kort ger också möjlighet till digital signering av
patientjournalerna med minimal risk för förfalskning av signaturen.
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1 Bakgrund
Detta examensarbete behandlar problematiken med införandet av datoriserade
patientjournaler inom sjukvården. Avgränsningen har gjorts till att gälla endast
kliniker/avdelningar på sjukhus; primärvården kommer ej att behandlas. Problematiken
är avgränsad till att gälla säkerhetsproblem och hur några av dessa kan lösas/minskas
med hjälp av aktiva kort.

Det första kapitlet behandlar en allmän syn på informationssystem inom sjukvården.
Här ges en kort historisk inblick i informationssystemens inträde i sjukvården. Olika
anledningar till varför sjukvården ligger efter andra verksamheter när det gäller
datoriserade informationssystem behandlas också här.

Vidare beskrivs allmän informationssäkerhet inom sjukvården, vilka krav och önskemål
som ställs på säkerheten. Begrepp som tillgänglighet, sekretess och
informationskvalitet behandlas och förklaras.

Informationssäkerhet med avseende på patientjournaler behandlas sedan genom
beskrivning av bland annat ett behörighetskontrollsystem. En redogörelse ges av
systemets funktioner och möjligheter, samt vad systemet kan bidraga med för att höja
och bibehålla säkerheten på ett sjukhus. Vidare ges en kort beskrivning av de lagar och
regler som gäller med avseende på datoriserade patientjournaler.

Aktiva kort introduceras sedan i rapporten. Under hela rapporten behandlas endast
aktiva kort som finns tillgängliga på marknaden. Förklaringar på vad ett aktivt kort är
och vilka typer av aktiva kort som finns ges. Vidare presenteras för- och nackdelar
med aktiva kort samt dess olika säkerhetsfunktioner. Dessa är: säker identifiering,
igenkänning och digital signering. Säkerhetsfunktionerna beskrivs var för sig på en
rimlig teknisk nivå.

Arbetet fortsätter med en behandling av aktiva korts olika användningsområden inom
sjukvården, följd av en beskrivning av pågående forskning och projekt.

I ett vidare sammanhang skulle problematiken likväl kunna gälla säkerheten kring
polismyndighetens datoriserade informationssystem. Då den information som existerar
i polismyndighetens register om privatpersoner, har minst lika höga säkerhetskrav som
sjukvårdens patientjournaler.

Anledningen till att jag har valt detta område för mitt examensarbete är mitt intresse
för säkerhetsfrågor samt möjligheten att på uppdrag av WM-data få undersöka
problematiken  med införandet av datoriserade patientjournaler. En ytterligare orsak till
att det känns angeläget att undersöka problematiken är att allt fler sjukhus börjar införa
datoriserade patientjournaler. Detta kan leda till att säkerhetsrisken ökar om de ställda
kraven inte uppfylls.

Denna rapport innehåller en del ord och begrepp som kan vara svåra att förstå
innebörden av. Dessa förklaras i ordlista som hittas under appendix A
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1.1 Verksamhetsbeskrivning

WM-data har fått i uppdrag av Landstinget att utföra ett delprojekt inom det
övergripande projektet MedIT, som är ett registrerat varunamn. Det är ett
samarbetsprojekt mellan de västsvenska landstingen Bohuslän, Skaraborg, Älvsborg
och Göteborg. Under MedIT finns ett delprojekt ”MedIT/ME/SÄK” där ett
utvecklingsarbete pågår inom olika delar vad gäller sekretess och säkerhet. Ett område
som ska utvärderas är användningen av aktiva kort som säkerhetshöjande hjälpmedel.

Under den tiden som jag har arbetat med denna rapport blev MedIT/ME/SÄK
projektet stoppat och det hände 980331. Endast vissa delar av MedIT/ME skall göras
klart. Anledningen till detta kommer jag inte att ta upp.
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2 Introduktion

2.1 Informationssystem inom sjukvården

Enligt Nilsson1 (1991) var Sverige ett av de första länderna i världen som började
använda datorer inom sjukvården, detta skedde under 1950-talet. Datorerna användes
främst till datoriserade informationssystem, vars främsta uppgift var att underlätta
arbetet med vårdadministrativa funktioner och medicinsk registrering. Vidare menar
Nilsson (1991) att under de efterkommande årtiondena utvecklades datortekniken,
både vad gäller hård- och mjukvara. Detta ledde till att mer avancerade
informationssystem successivt utvecklades till att bland annat handha
patientadministrativa funktioner. Allt flera landsting köpte in datorer och
informationssystem, som ledde till att de flesta landstingen under 1980-talet
datoriserade sin verksamhet.

När en verksamhet datoriseras, innebär det enligt Knoll (1996) oftast att gamla
problem och risker ersätts av nya som oftast är okända och svåra att förutse. Om
berörda parter inte är förberedda, kan de nya problemen vålla större svårigheter än
nödvändigt. Dessa problem kan röra sig om frågor angående tillgänglighet, kvalitet,
integritet och sekretess med avseende på den information som verksamheten kommer
att hantera elektroniskt.

Toppledarforum (1996) anser att modern informationsteknik ger möjligheter till
förbättringar av verksamheten, dess arbetssätt och informationsförsörjning.
Informationstekniken kan bidra till att en verksamhet fungerar bättre, genom att bli mer
flexibel och mindre kostsam. Jag kommer inte att behandla den ekomoniska aspekten
av införandet av datoriserade informationssystem, även om detta är en viktigt faktor att
ta i beaktning. Anledningen till detta är att det ligger utanför den problematik som
detta examensarbete fokuserar sig på.

Knoll (1996) menar att en av de fördelar sjukvården kan ha av informationstekniken,
förutsatt att den används på rätt sätt, är att den minskar pappersflödet mellan både
lokala och externa vårdenheter. Detta kan uppnås genom att utnyttja de nätverk som
finns tillgängliga på de flesta datoriserade vårdenheterna. Dessa nätverk är i färd med
att integreras till ett landsomfattande kommunikationsnät, vilket är en förutsättning för
att kunna utnyttja informationstekniken effektivt.

Sjukvården är en informationsintensiv verksamhet, där de flesta manuella rutiner som
innefattar informationshantering är på väg att bytas ut mot datoriserade informations-
system. Enligt Nilsson (1991) ligger sjukvården långt efter vad gäller datorisering
jämfört med andra verksamheter. Kan det vara på det viset att sjukvården inte har
samma behov vad gäller datorisering av informationssystem, som andra verksamheter
har? Jag tror inte det, eftersom sjukvården handskas med stora mängder av information
och borde därför vara i stort behov av hjälpmedel för att kunna förbättra och
effektivisera sin verksamhet.

Vad är då orsaken till att sjukvården ligger så långt efter alla andra när det gäller
datorisering av informationssystem? Nilsson (1991) anser att en anledning är att det är
en verksamhet inom den offentliga sektorn, vilken har stor besparingspress.

                                               
1 Referensen Nilsson (1991) har titeln Användning av datorer inom sjukvården -  erfarenheter från
USA men behandlar även hur situationen är i Sverige. Därför har jag använt mig av källan.
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En annan orsak är att sjukvården är en komplex miljö, med många speciella krav på
säkerhet och sekretess. Det är främst informationssäkerheten inom sjukvården som jag
kommer att avgränsa mig till i detta examensarbete. En anledning är att jag anser det
viktigt att vi, vanliga människor/patienter, kan lita på att den information som finns
lagrad om oss inte hamnar i orätta händer.

Nilsson (1991) menar att en tredje orsak kan vara att det finns få produkter på
marknaden som uppfyller de krav som sjukvården ställer. Detta kan bero på att
tillverkarna saknar de rätta kunskaperna om verksamheten samt att användarna ställer
för höga krav på produkterna. Knoll (1996) menar att sjukhusen tenderar till att hellre
göra kortsiktiga än långsiktiga investeringar, eftersom de vill helst kunna se resultaten
med en gång. Detta är dock omöjligt när det gäller datorisering, eftersom de flesta
informationssystem har en inkörningsperiod på 3-5 år, under vilken fel rättas till och
personalen lär sig att använda informationssystemen.

2.2 Informationssäkerhet inom sjukvården

Bristen på bra säkerhetslösningar är ett allvarligt hinder för att bygga ut IT-
användningen i de offentliga verksamheterna. Inom sjukvårdens informationssystem
saknas enligt Knoll (1996);

• säker och bekväm identifiering av användarna/personalen

• möjlighet att ersätta manuella signaturer med digitala

• stöd för sekretesskydd med kryptering vid datakommunikation

• skydd mot risker för personlig integritet, som databaser och datakommunikation
kan innebära.

Toppledarforum (1996) menar att det också behövs bättre hjälpmedel för att uppnå
den säkerhet som en rad lagar och andra regler, som jag återkommer till, kräver när
känslig informationen hanteras av datoriserade informationssystem. De krav och
önskemål som finns på bättre säkerhetsfunktioner kan till stora delar uppfyllas med bra
tekniska lösningar för elektronisk identifiering, signering och kryptering.

Enligt Lagerlund (1996) kan IT-säkerhet beskrivas i termer av tillgänglighet, sekretess
och informationskvalitet. Med tillgänglighet menas:

• att varje behörig användare skall ha tillgång till den information som hon/han
behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

• att informationen skall finnas tillgänglig inom acceptabel svarstid.

• att informationssystemet måste kunna garantera att den lagrade informationen inte
går förlorad vid eventuella tekniska fel.
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Med sekretess menas:

• att den information som finns lagrad inte avslöjas eller blir tillgänglig för obehöriga.
Detta uppfylls genom att användaren endast får tillgång till de funktioner i
informationssystemet som användaren behöver för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter och den information om de patienter som användaren har hand om.
Informationen kan klassificeras med hänsyn till sin känslighet. Det är denna
klassificering som ligger till grund för vem som får tillgång till vad.

• att den lagrade datan förvaras krypterad. Detta hindrar obehöriga att läsa datan,
förutsatt att de inte har den rätta krypteringsnyckeln.

• att när det sker upprepande inloggningsförsök skall detta loggas automatiskt.

• att äktheten av användaren lämnad identitet måste kunna säkerställas.

Med informationskvalitet menas:

• dataintegritet, som i sin tur innebär att lagrad data inte skall kunna
förändras/förvanskas på ett oönskat sätt.

• spårbarhet, som i sin tur innebär att det i efterhand skall kunna gå att kontrollera
vilka funktioner som har utförts av vem, när detta hände samt på vilken data detta
har utförts.

Om IT-användningen skall byggas ut anser jag att ovanstående punkterna bör tas i
beaktning och helst uppfyllas på ett eller annat sätt. Om dessa inte uppfylls är risken
stor att den lagrade informationen kan förstöras eller manipuleras. Detta vore inte
önskvärt, eftersom den information som hanteras inom sjukvården är av känslig
karaktär och därför bör säkerheten runt den vara hög.

Enligt Nilsson (1991) använder de flesta sjukhus idag någon form av datoriserat
informationssystem för administrativt arbete, exempelvis för löner, fakturering och
inskrivning av patienter. Det är dock få sjukhus som har datoriserade patientjournaler i
någon form. En orsak till detta är problemet att lösa de säkerhetskrav som ställs på
dessa. Informationssäkerhet inom sjukvården är ett stort område med många
förgreningar och jag har valt att titta närmare på informationssäkerheten kring
patientjournaler. Denna avgränsning har jag gjort eftersom jag anser att det är viktigt
att den information som finns lagrad om mig och andra patienter förvaras och hanteras
på ett säkert och korrekt sätt. En annan orsak till att det upplevs viktigt att undersöka
problematiken är att allt flera sjukhus börjar införa datoriserade patientjournaler, vilket
gör att säkerhetsrisken ökar om de inte uppfyller de krav som ställs.
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2.3 Informationssäkerhet med avseende på patientjournaler

När patientjournaler skall datoriseras ställs det höga krav på det informationssystem
som skall användas. Det finns ett antal faktorer som behövs tas hänsyn till innan ett
sådant informationssystem kan introduceras och användas. Några av dessa faktorer är
enligt Nilsson (1991):

• de lagar och föreskrifter som gäller och berörs måste uppfyllas. Vilka det gäller
återkommer jag till.

• att patienter och personal ställer högre krav på säkerhet och sekretess när
patientjournalerna datoriseras, jämfört med pappersjournaler.

• att det informationssystem som skall användas måste vara användarvänligt. Med
andra ord skall behörig personal utan ökad arbetsbelastning komma åt den
information de söker i de datoriserade patientjournalerna och informationssystemet
skall ändå kunna förhindra obehörig åtkomst.

• valet av inloggningssystem är viktigt. Detta eftersom det skall vara snabbt och
enkelt att använda samtidigt som det måste uppfylla de säkerhetskrav som gäller.

Enligt Lagerlund (1996) kommer sjukvården i allt större utsträckning ta olika
datoriserade informationssystem till hjälp för att hantera patientinformation. När detta
sker är det viktigt att användningen av datorer inte minskar patientens förtroende för
hur den lämnade informationen hanteras. Patienten måste kunna känna sig säker på att
endast behörig personal har tillgång till informationen.

På ett sjukhus arbetar många olika yrkesgrupper, exempelvis läkare, sjuksköterskor
och undersköterskor, som har olika behörighetsnivåer och de behöver olika typer av
information, som dessutom skall vara presenteras på varierande sätt. Dessa
yrkesgrupper skall använda samma informationssystem, som nås med bland annat
stationära datorer och terminaler på olika kliniker och avdelningar. För att detta skall
fungera behövs det ett behörighetskontrollsystem (BKS), som kan tillgodose de krav
som finns med avseende på informationssäkerhet (se ovan).

Enligt Lagerlund (1996) pågår arbetet med att skapa en enhetlig terminologi
kontinuerligt och i Sverige sker detta via Informationstekniska standardiseringen
(ITS). Deras uppgift är att bevaka internationellt standardiseringsarbete och anpassa
och tillämpa detta för svenska förhållanden. De funktioner i ett informationssystem
som upprätthåller informationssäkerheten benämns sammantaget för
behörighetskontrollsystem.
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Lagerlund (1996) refererar till Informationstekniska standardiseringen (ITS) när han
beskriver ett behörighetskontrollsystem. Enligt ITS består ett sådant system av
funktioner för identifiering, åtkomstkontroll och loggning enligt följande figur:

Behörighets-

kontrollsystem

Identifiering Åtkomstkontroll Loggning

”Spårbarhet”

Tillgång till Tillgång till Dataintegritet Utnyttjande

funktioner lagrade data

Figur 1: Ett behörighetskontrollsystem (BKS) efter Lagerlund (1996)

Det finns troligtvis ett antal olika varianter på hur ett behörighetssystem kan vara
uppbyggt, men jag valt att visa den som ITS rekommenderar. Detta är en generell
modell över ett behörighetssystem och andra funktioner än de som nämns ovan kan
finnas i olika behörighetssystem. Jag anser dock att de funktioner som beskrivs i Figur
1 skall vara med för att behörighetssystemet skall kunna erbjuda den säkerhetsnivå som
krävs av ett sådant system.

Det BKS som beskrivs i Figur 1 utgår från sjukvårdens krav omfattande både praxis
och lagstiftning. Syftet med ett BKS är att se till att endast behörig personal kan få
tillgång till patientinformation samt att dataintegriteten bevaras. Ett krav för att uppnå
detta är att det finns en klar ansvarsfördelning och en organisation som administrerar
behörighetskontrollsystemet.

Enligt Lagerlund (1996) är säker identifiering ett krav för att uppnå hög
informationssäkerhet. Detta kan uppnås med hjälp av lösenord som kombineras med
någon form av aktivt kort (se punkt 2.4 nedan), exempelvis ett personalkort. Givetvis
skall gällande standard för val av lösenord fortfarande följas och det skall gå att
använda samma lösenord i samtliga system.

Säkerheten kan höjas ytterligare menar Lagerlund (1996), genom att möjliggöra
lagring av krypteringsnycklar på kortet. En krypteringsnyckel är en kod som används
för att skriva och tyda chiffertext. Utan den rätta nyckeln/koden är det i stort sett
omöjligt att läsa den kodade texten. Dessa nycklar kan användas till att verifiera
användarens identitet genom så kallad autenticering. Detta är en procedur som används
till att kontrollera och garantera att användaren är den hon/han utger sig för att vara, så
kallad äkthetsverifiering.
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Enligt Lagerlund (1996) används åtkomstkontroll för att styra vem som skall ha
tillgång till vilken information. Det sker genom att den behörige användaren ges
tillgång till systemets funktioner, som används för att få tillgång till den lagrade
patientinformationen, vilket kan vara en del av en patientjournal. När användaren har
kommit in i systemet kontrolleras, med avseende på patientinformationens känslighet
och användarens behörighetsnivå, vilken information som skall göras tillgänglig. Det är
viktigt att en användare får tillgång till de funktioner och den information som krävs
för att kunna lösa sina arbetsuppgifter.

För att avgöra vilka funktioner och patienter samt vilken grad av känslig information
som skall vara tillgänglig för respektive användare, används ett antal rollbegrepp. Ett
exempel är de användare som behöver använda och ha tillgång till
informationssystemet på ett likvärdigt sätt, förenas till en kategori/roll som tilldelas
samma rättigheter. Denna indelning av rättigheter benämns användarroll.

Loggning innebär att en användares utnyttjande av informationssystemet noteras och
sparas i en loggningsfil. Den händelse som främst är viktig att logga är enligt
Lagerlund (1996) då känslig information om en patient presenteras. Det är extra viktigt
om den information som presenteras ligger utanför en användares behörighetsområde.

Lagerlund (1996) anser att det skall finnas regler för när, vad och hur loggning skall
ske, samt hur länge dessa uppgifter skall sparas. Genom granskning och sökning i
loggningsfilerna går det att spåra tillbaka i tiden, vem som har gjort vad och när. Det
kan vara händelser som ändringar i journaler, raderingar med mera.

Med dataintegritet menar Lagerlund (1996) att den lagrade datan inte förvanskas.
Detta kan bland annat uppnås genom att informationen kontrolleras av den
informationsansvarige med avseende på dess riktighet. Informationen skall även
hanteras på sådant sätt att den kan återskapas vid behov. När informationen har
kontrollerats att den är riktig skall den godkännas genom signering. Detta innebär att
informationen låses i databasen och om ändringar görs måste ny signering utföras. Det
finns olika former av signering/låsning av en informationsmängd enligt Lagerlund
(1996) och dessa är:

• signering görs alltid av en enskild person som är ansvarig för informationsmängden

• kontrasignering görs av den som har det övergripande ansvaret för informations-
mängden

• vidimering, vilket innebär att vidi-markering registreras (vidi = ”jag såg”). Detta
görs av en enskild person och det innebär att förekomsten av en informationsmängd
bekräftas, men det tas ej ställning till informationens riktighet.

• automatisk låsning kan ske efter en viss tid från registreringstillfället. Detta har
samma innebörd som vidimering, men utan att knyta det till en enskild person.

 Det är upp till den systemansvarige att bestämma vilket sätt som skall utnyttjas.
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2.3.1 Lagar och föreskrifter

Det finns ett antal olika lagar och föreskrifter med avseende på behörighet och
sekretess som måste tas i beaktning när patientjournaler skall datoriseras. Några av
dessa är enligt  Lagerlund (1996) och Sundström (1996):

• Hälso- och sjukvårdslagen anger att det är chefsöverläkaren som ansvarar för att
det existerar säkra rutiner för journalföring inom verksamheten samt att dessa följs
inom respektive enhet.

• Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen ska garantera varje svensk
medborgare, rätten till sekretess, personlig integritet och säkerhet samt rätten att ta
del av offentliga handlingar.

• Sekretesslagen reglerar vad som är sekretessbelagt och gör undantag från regeln
med att publika handlingar som existerar hos en myndighet är offentliga.
Informationen om enskilda personers hälsotillstånd och andra personliga
förhållanden, faller under sekretesslagen. Lagen gäller om det inte klart och tydligt
framgår att informationen får offentliggöras, utan risk för att den enskilde personen
eller någon närstående utsätts för lidande.

• Datalagen syftar till att, hindra otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid
hantering av ADB-baserade personregister. Personuppgifter får registreras om
bestämmelserna av licens- och tillståndsplikt iakttas. Registeransvarig enligt
datalagen är den som för ett personregister för sin verksamhet och förfogar över
registret. Ett aktivt kort som innehåller personuppgifter kan enligt Datainspektionen
vara ett personregister i datalagens mening. Det är själva registreringen som är
huvudsaken och datalagens regler gäller för det register dit inmatningen sker.

• Datainspektionens föreskrifter ger direktiv om vilken säkerhetsnivå, angående
ADB-säkerhet, som skall tillgodoses vid handhavande av känsliga register och
journalsystem. Patientinformation klassas enligt Datainspektionen som känslig eller
mycket känslig och skall därmed tilldelas lämpliga skyddsnivåer.

• Patientjournallagen innehåller enligt Berglund, Halldórsson och Nilsson (1996)
grundläggande föreskrifter om journalföring inom hälso- och sjukvården och gäller
all individuell vård av patienter. Den syftar till att införa en rättslig reglering av
innehållet i en patientjournal, vilka som skall föra den och hur den skall hanteras.
Vidare betonas patientens rättssäkerhet och integritetsintressen. Lagen stärker
patientens ställning i vården och rätten till en god och säker vård. Nedan följer
några av de paragrafer som jag anser vara viktiga i detta sammanhang.

1. Enligt §2 räknas alla de handlingar och anteckningar som innehåller
uppgifter om patientens tillstånd, genomförda åtgärder och planerade
åtgärder, som journalhandlingar.

2. Enligt §3 skall alla journalföringar dateras och signeras av den ansvarige.

3. Enligt §4 skall alla uppgifter i en journal vara utformade på ett sätt som
skyddar den personliga integriteten.

4. Enligt §7 skall journalen hanteras och förvaras på ett sätt som skyddar den
från obehöriga, detta gör att sekretessen upprätthålls.
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• Socialstyrelsens föreskrifter för patientjournallagen och Spris kommentarer och
tillämpningsanvisningar till patientjournallagen kompletterar patientjournallagen
med mer konkreta anvisningar.

Idag ger lagstiftningen enligt Sundström (1996) inget generellt stöd för elektronisk
dokumenthantering eller användning av digital signatur. Det är dock på gång
förändringar i gällande lagstiftning och en av regeringens mål är att det inom några år
ska finnas en generell rättslig reglering för elektronisk dokumenthantering inom den
offentliga förvaltningen.

Mina källor i detta kapitel är från 1996 och en del lagändringar har troligtvis skett
sedan 1996. Därför är kanske några av ovanstående lagar och föreskrifter inaktuella,
men jag har inte hittat någon källa som är från ett senare datum som behandlar lagar
och föreskrifter inom sjukvården. Jag tror dock att de ger en uppfattning om vad som
gäller och vad som bör tas i beaktning när patientjournaler skall datoriseras.

2.4 Vad är ett aktivt kort

Enligt Björklund (1997) rekommenderar Informationstekniska standardiseringen (ITS)
termen aktiva kort. Dessa kort kallas ofta för smarta kort eller på engelska smartcard,
men jag har valt att använda den term som ITS rekommenderar. Aktiva kort är enligt
Höynä (1997) från början en fransk uppfinning som Roland Moreno tog patent på
1974. Det dröjde ända till 1985 innan tekniken började att användas och då i form av
telefonkort i Frankrike. Telefonkort är idag den största tillämpningen av tekniken och
på andra plats kommer de aktiva bankkorten som började användas 1992. Nu för tiden
används korten till många olika saker, exempelvis som identitets- och tjänstekort.

Enligt Bergdahl (1995) är aktiva kort en delmängd av de Integrated Circuit (IC) kort
som finns tillgängliga på marknaden. De har ungefär samma storlek som ett vanligt
kreditkort och kan grovt delas in i tre olika typer av kort; IC-minneskort, aktiva kort
och superaktiva kort. Det som skiljer dessa typer åt är bland annat att IC-minneskort
saknar processor, vilket de övriga har. Superaktiva kort, även kallade displaykort, har
exempelvis tangentbord och display  vilket de andra typerna inte har.

Bergdahl (1995) menar att ett aktivt kort skall bestå av minst två saker - ett chip och
en mikroprocessor. Dessa två komponenter gör det möjligt att programmera kortet
och exekvera data, detta gör kortet aktivt/smart. Kortet innehåller någon form av
minnen, exempelvis ROM och RAM, som endast kan nås av mikroprocessorn. Detta
ger en hög säkerhet med avseende på åtkomsten av den lagrade information.
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2.5 Olika typer av aktiva kort

Aktiva kort kan enligt Bergdahl (1995) och Berglund, et al (1996) indelas i tre
kategorier med avseende på deras användningsområde:

1. kontaktkort. Detta kräver fysisk kontakt mellan kortet och dess Card Acceptor
Device (CAD), vilket är en läsare eller skrivare av kort. Kontakten mellan kortet
och CAD:en utgörs av normalt sex eller åtta bleck. Det är oftast denna typ av kort
som avses med begreppet aktiva kort. Vidare är denna typ av aktiva kort det enda
som följer en bestämd standard, ISO 7816-1 till ISO 7816-3.

2. kontaktlösa kort. Kräver inte någon fysisk kontakt mellan kortet och CAD:en. För
att dataöverföring skall kunna ske, måste kortet ändå placeras nära CAD:en. Med
dagens teknik kan avståndet vara mellan 0-3 mm och dessutom skall kortet placeras
åt rätt håll. Dataöverföringen kan utföras på två lika sätt, antingen induktivt med
fasmodulering eller elektroniskt genom kapacitans. Dessa tekniker kommer jag ej
att förklara närmare. Vidare är korten lite tjockare än kontaktkorten och detta kan
göra dem bräckligare än vanliga aktiva kort.

3. proximity-kort, även kallade passiva kort, kräver inte någon fysisk kontakt mellan
kortet och CAD:en. Anledningen till att de kallas passiva är att de aktiveras först
när en kortterminal skickar en signal till kortet. Kommunikationen mellan kortet och
CAD:en sker med Radio Frekvens (RF) - eller laserteknik på ett avstånd upp till
500 mm. Ström får kortet genom ett litet inbyggt batteri som begränsar kortets
livslängd till mellan 3 - 5 år.

Enligt Bergdahl (1995) går utvecklingen hela tiden framåt vad gäller avståndet mellan
kortet och CAD:en. En fördel som de kontaktlösa korten och proximity-korten har
gentemot kontaktkorten, är att livslängden ökar genom att inget slitage sker på kortet.
Kontaktkortens överföringen sker via bleck som slits med tiden och kan försvåra
överföringen.

2.6 Fördelar med aktiva kort

Bergdahl (1995) menar att det finns många fördelar med aktiva kort. Kortet är mycket
säkrare än magnetkortet, eftersom informationen som kortet innehåller är skyddat. Det
krävs ett lösenord som identifiering av användaren för att få tillgång till informationen
och dessutom kortet är svårt att förfalska. Säkerheten beror mycket på innehavaren av
kortet. Om användaren har bra kontroll och uppsikt på kortet, blir systemet säkrare
och bättre. Kortets lilla och smidiga storlek är ytterligare en fördel.

Ökad säkerhet och säker identifiering av användare anser Sundström (1996) vara en av
de största fördelarna med aktiva kort. Det anses även att det aktiva kortet ökar
informationssäkerhet för känsliga register, ger en enklare administration och gör det
möjligt att arbeta hemifrån.

Eftersom aktiva kort kan användas för flera olika ändamål, exempelvis legitimation och
inpasseringskontroll, upplevs det som praktiskt, lätthanterligt och som ersättare till
komplicerade nyckelsystem. Aktiva kort ger även en säker identifiering och
behörighetskontroll av användare till allmänna terminaler och egna persondatorer.
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Jag tror även att användningssättet är en fördel eftersom det påminner väldigt mycket
om hur bank- och telefonkort används. De flesta personer har använt ett bank- eller
telefonkort någon gång och är därför förtrolig med handhavandet av kortet. Detta
anser jag bör minska så kallade handhavande fel som kan orsaka säkerhetsbrister i ett
informationssystem.

2.7 Nackdelar med aktiva kort

Den tekniska aspekten, exempelvis vad kortet kan klara av, kan vara svårt för gemene
man att förstå och begripa enligt Bergdahl (1995). Det vanliga med tekniska apparater
är att användaren endast använder en bråkdel av de möjligheter och finesser som de
tekniska apparaterna har att erbjuda, detta gäller även aktiva kort. En annan nackdel är
bristen på enhetlig standard, vilket ställer till problem när kortet ska användas i ett
öppet system.

Vid införande och användning finns det ett antal hinder enligt Sundström (1996). Bland
de starkaste hindren är bristen på gemensamma tekniska plattformar och höga
kostnader för licenser, kort- och kortläsare som marknaden erbjuder idag. Det finns
även en otydlighet i lagar och föreskrifter för kortanvändning, som får till följd att de
flesta landstingen väntar med beslut om eventuell användning. Inom landstingsområdet
anses de starkaste hindren vara problem med kortutgivning, administration och höga
kostnader. Dessa problem upplevs som störst av de organisationer inom sjukvården
som använder aktiva kort eller har beslutat om implementering.

2.8 Aktiva korts säkerhetsfunktioner

Vad är det som gör att det aktiva kortet är säkert? Några faktorer enligt Bergdahl
(1995) är:

• alla funktioner vad gäller säkerhet och kontroll tar kortet själv hand om

• all kommunikation sker via mikroprocessorn, vilket hindrar obehöriga att komma åt
den hemliga information som finns lagrad i kortet

• aktiva kort har möjligheten att säkert göra transaktioner off-line. När en transaktion
äger rum ges endast den information ut som är nödvändig för transaktionen.

För att förvissa sig om att systemet är säkert måste CAD ha möjlighet att validera data.
Detta görs enligt Bergdahl (1995) genom att CAD:en utför en igenkänningsprocess
innan den accepterar information från det aktiva kortet. Den kräver att det aktiva
kortet skall bevisa att kortet är äkta och tillhör systemet. Igenkänning av aktiva kort
kan göras på flera olika sätt och det kallas normalt för ”smartcard authentication”.

Då aktiva kort tillåter uppdatering av data via CAD, bör det aktiva kortet i sin tur
utföra igenkänningstest av CAD:en innan uppdateringen börjar. Denna omvända
igenkänningsmetod kallas normalt för ”cross-authentication” och det aktiva kortet tar
endast emot information då alla säkerhetskriterier är uppfyllda.

Enligt Toppledarforum (1996) är de aktiva korten och deras chip konstruerade för att
förhindra förfalskning, kopiering, avlyssning eller återgivning av innehållet i den
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kommunikationen som sker mellan kortets chip och de tillämpningar som kortet nyttjas
av. Försök att forcera kortets inbyggda säkerhet leder till att funktionerna förstörs eller
blockeras.

Aktiva kort har olika säkerhetsfunktioner; säker identifiering, igenkänning och digital
signatur.

 2.8.1 Identifiering

Själva identifieringsprocessen kan sägas innehålla tre byggblock enligt Bergdahl
(1995):

1. något som en person har (innehav) t ex  ett aktivt kort.

2. något som en person vet (kunskap) t ex lösenord.

3. någonting om personen i fråga (egenskap) t ex ett fingeravtryck.

Bergdahl (1995) menar att dessa tre byggblock kan kombineras för att höja säkerheten.
Alla tre används endast om säkerhetsrisken är stor. Det normala är att endast de två
översta används. Den tredje kräver biometrisk teknik, t ex fingeravtryck, vilket både är
kostsamt och tekniskt avancerat.

Toppledarforum (1996) anser att aktiva korts uppgift vid identifieringen är att verifiera
kortinnehavarens identitet i ett informationssystem, dvs användaren ska vara den
hon/han utger sig för att vara. Kortinnehavarens elektroniska identitet döljs i en unik,
skyddad "sträng" som inte kan ändras. Vissheten om att kortet är knutet till en enda
person garanteras av ett certifieringsorgan, Certification Authority (CA) och
dokumenteras i ett individuellt certifikat.

Bergdahl (1995) och Toppledarforum (1996) menar att kortanvändningen sker
tillsammans med ett personligt lösenord som endast kortinnehavaren skall känna till.
Lösenordet kan vara i form av en Person Identification Number (PIN) kod. Denna slås
in på CAD:en som sedan skickar koden till kortet. Detta utgör en säkerhetsrisk om inte
CAD:en krypterar PIN-koden innan den skickas. För att detta skall vara effektivt
måste olika krypteringsnycklar användas vid varje tillfälle. När kortet har tagit emot
koden, jämför chipet på kortet koden med den kod som finns lagrad i minnet. Om
dessa två koder stämmer överens är användarens identitet verifierad. En klarsignal
skickas sedan till CAD:en och det ges tillgång till vissa filer i kortet samt att
transaktionen kan fortsätta. Om den inslagna PIN-koden inte stämmer överens med
den lagrade, ges det normalt två försök till att slå in den rätta koden. Om samtliga
försök misslyckas kan kortet låsa sig, antingen mjukt eller hårt. Mjuk låsning innebär
att kortets leverantör kan öppna det igen. Hård låsning innebär att kortet är
oanvändbart för all framtid och innehavaren måste införskaffa sig ett nytt.

2.8.2 Igenkänning av aktiva kort med hjälp av kryptering

Det finns enligt Bergdahl (1995) olika metoder som ett aktivt kort kan bevisa sin
systemtillbehörighet med. Som tidigare nämnts kallas dessa generellt för ”smartcard
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authentication” eller igenkänning av aktiva kort. Det finns för- och nackdelar med de
olika metoderna för igenkänning. Bergdahl (1995) menar att de bör granskas utifrån
minst fem aspekter :

1. hur enkelt är det att implementera metoden?

2. hur avancerad mikroprocessor kräver metoden?

3. hur mycket kraft kräver styrning och övervakning av systemet?

4. vilken sårbarhetsgrad är acceptabelt med tanke på exempelvis bedrägeri?

5. hur tidskrävande är igenkänningsprocessen?

De tre första aspekterna har att göra med kostnad, den fjärde har att göra med
systemintegriteten och den femte avser kundtillfredsställelse.

Enligt Bergdahl (1995) är kryptering ett effektivt sätt att bevisa systemtillhörighet utan
att avslöja identifikationens särdrag, men det krävs ett system för att distribuera
krypteringsnycklarna. Kryptera betyder att överföra till, eller formulera på hemligt
språk. För att kunna kryptera och dekryptera måste enligt Bergdahl (1995)
krypteringsnycklar finnas och dessa måste distribueras. Aktiva kort kan användas för
att lokalt skapa krypteringsnycklar för att kryptera information och det finns olika sätt
att skapa krypteringsnycklar. Det enklaste sättet är att använda symmetriska algoritmer
och den mest använda och kända är Data Enchryption Standard (DES). Enkelt
beskrivet fungerar den på följande sätt;

Ett slumptal skickas till både kort och mottagare, algoritmen skapar sedan lokalt två
identiska nycklar som används för kryptering och dekryptering av informationen. Det
krävs alltså att nyckeln är känd på båda ställena för att det ska fungera.

Vidare menar Bergdahl (1995) att för ännu bättre säkerhet kan två olika nycklar
skapas, en för kryptering och en för dekryptering. Detta görs med hjälp av
asymmetriska algoritmer, där de två nycklarna har ett mycket komplicerat matematiskt
sammanband. Den mest använda och kända är Rivest, Shamir, Adleman (RSA), vilket
är namnen på de som kom på algoritmen. Enkelt beskrivet fungerar den på följande
sätt;

Den ena nyckeln, som kan vara känd, används till kryptering och den andra nyckel,
som är hemlig, används för dekryptering. RSA bygger på svårigheten i att dela upp
stora primtal i faktorer.

2.8.3 Digital signatur

Enligt Bergdahl (1995) är en digital signatur ett sätt att säkerställa och knyta digitalt
lagrad data till en viss person. Detta motsvarar den vanliga handskrivna signaturen och
har som syfte att upprätthålla juridisk hållbarhet av digitala handlingar. Digitala
signaturer kan skapas och information kan på så sätt säkras med hjälp av aktiva kort.

Det aktiva kortet kan användas för att signera elektroniska handlingar och skydda
innehållet från att bli ändrat. Det går inte att redigera eller ändra i existerande
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handlingar utan att signera, vilket går att spåra precis som om handlingarna vore
signerade på vanligt handskrivet sätt.

För digital signatur används enligt Bergdahl (1995) en asymmetrisk algoritm Digital
Signature Algoritm (DSA), som är den mest kända och den bygger på svårigheten att
beräkna diskreta logaritmer. Enkelt beskrivet fungerar den på följande sätt;

Informationen signeras med en privat signaturnyckel och mottagaren kan med en
publik verifikationsnyckel verifiera och känna igen avsändaren.

2.9 Informationssäkerhet inom sjukvården med hjälp av aktiva kort

Aktiva kort erbjuder enligt Knoll (1996) en ny teknik för att åtgärda många av de
säkerhetsbrister som finns i dagens informationssystem, där några av dessa
presenterades under punkt 2.2. Nedan presenteras några av de användningsområden
som aktiva kort kan används till inom sjukvården.

2.9.1 Patientkort

Knoll (1996) menar att de främsta syftena med användningen av patientkort är att:

• ge patienten och vårdgivaren en överblick över vilka sjukdomar och speciella
problem som patienten har eller har haft, samt att redogöra för vilka vårdenheter
som patienten har besökt tidigare

• lagra och överföra läkemedelsordinationer mellan läkare och apotek, dvs aktuella
recept och tidigare använda läkemedel

• dokumentera viktiga medicinska fakta, exempelvis uppgifter om dold sjukdomar,
laboratoriesvar, vaccinationer och eventuell överkänslighet.

Knoll (1996) menar att patientkort med minne ger möjlighet att förbättra kvaliteten
och effektiviteten inom vården, med bibehållen sekretess och integritet för patienten.
Kortet kan även förbättra tillgängligheten för korrekt medicinsk information, vilket
minskar risken för felbehandling. Vidare anser Knoll (1996) att patientkortet även
skulle kunna lösa problemet med att samla en patients totala sjukhistoria på ett och
samma ställe. Idag är oftast en patients sjukhistoria utspridd på många olika
vårdenheter, runt omkring i landet. Om patienten bär med sig de viktigaste medicinska
handlingarna, skulle det underlätta arbetet för vårdgivaren, samt ge patienten en bättre
kontroll på den personliga medicinska informationen.

Jag anser att detta kräver att aktiva korttekniken är standardiserad och samtliga
sjukhus och vårdinrättningar använder denna teknik, för att detta skall fungera. Detta
är inte ett lätt problem att lösa, men om landstingen samarbetar och bestämmer sig för
vilken typ av system som de skall använda sig av bör detta problem gå att lösa.
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2.9.2 Personalkort

Det är användningen av aktiva kort som personalkort som jag kommer att fokusera
mig på i denna rapport. De främsta syftena med användningen av aktiva kort som
personalkort är enligt Knoll (1996) att:

• säkerställa att endast behörig personal har tillträde till informationssystemen

• kunna spåra användarens utnyttjande av informationssystemet

• underlätta för behörig personal att enkelt kunna logga in på olika
informationssystem

• ge möjlighet till digital signering av handlingar, samt att skydda användaren från
förfalskning av sin egen signatur

• kontrollera att lagrad och överförd information är och förblir oförvanskad

• medverka i sekretesskydd med kryptering.

Jag anser att personalkorten kan användas till andra ändamål förutom att bidra till en
bättre säkerhet i informationssystemen. De kan användas för inpassering där
elektroniska låsanordningar som öppnas med kort kan ersätta den vanliga
nyckelhanteringen. Istället för att använda namnbricka skulle personalkortet med ett
infällt fotografi av innehavaren kunna användas som ett ID-kort och bäras synligt.
Detta skulle kunna minska problemet med att obehöriga personer, som går omkring på
sjukhusen, kommer in på områden/avdelningar där endast behörig personal har
tillträde. Kortet skulle även kunna användas som ersättning till matkuponger eller som
betalningsfunktion vid parkering.

2.10 Pågående forskning och projekt

Under flera år har Sjukvårdens och socialstyrelsens planerings och rationaliserings-
institut (Spri), som numera heter hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut, förmedlat
kunskap och information om aktiva kort som säkerhetshöjande hjälpmedel i
informationssystem. Däremot har erfarenheter från praktisk tillämpning av aktiva kort
saknats i svensk sjukvård, fram till omkring 1995 då Danderyds sjukhus (DS) beslutade
att införa aktiva kort. Kortets uppgift tillsammans med utrustning, system och rutiner
var enligt Björklund (1997) att höja säkerheten kring bland annat
patientjournalssystemet (Melior).

Det aktiva kortet skall personalen använda som nyckel till sjukhusets olika
informationssystem. Det aktiva personalkortet innehåller personens identitets- och
behörighetsuppgifter samt kryptografiska funktioner. Personalkortet skall användas
tillsammans med ett lösenord som gäller för samtliga informationssystem. Denna
säkerhetslösning skall hindra obehöriga att få tillgång till informationssystemet. Kortet
skall även användas för digital signering och kryptering när känslig information skickas
över nätverket.
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Genom införande av aktiva kort som säkerhetshöjande hjälpmedel, kan nu sjukhuset
och sjukvården följa de bestämmelser som gäller för IT-säkerheten. Exempel på dessa
enligt Björklund (1997) är:

• att endast behörig personal får tillgång till den information som finns lagrad om
patienter

• att sekretessen kan bevaras, även vid kommunikation över nätverk

• att informationen inte kan förvanskas

• att eventuellt intrång kan spåras.

Enligt Spris mening kan de erfarenheter som DS har fått genom deras
utvecklingsarbete, vara till nytta för andra sjukhus i samma situation när det gäller att
höja säkerhetsrutinerna vid IT-användning. De vanligaste orsakerna och motiven till att
inte införa säkerhet och aktiva kort har varit höga kostnader, komplicerade system och
ökad arbetsbelastning för personalen.

Uppföljningen vid Danderyds sjukhus visar enligt Björklund (1997) att
informationstekniken kan erbjuder lättillgänglig information, kvalitets- och
effektivitetshöjning utan att kravet på skydd av patienternas och personalens integritet
minskas. Detta kan även utföras utan att den dagliga informationshanteringen tyngs
eller blir kostsam.
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3 Problembeskrivning
Sjukvården är enligt Nilsson (1991) en informationsintensiv verksamhet, där de flesta
manuella rutiner som innefattar informationshantering är på väg att bytas ut mot
datoriserade informationssystem. Patientjournalen som kan ses som en av de viktigaste
informationsbärarna inom sjukvården enligt Nilsson (1991), står nu på tur att
datoriseras. Det existerar enligt Knoll (1996) dock olika hinder för att datorisera
patientjournaler inom sjukvården och ett av de viktigaste är bristen på bra
säkerhetslösningar. Inom sjukvårdens informationssystem saknas enligt Knoll (1996):

• säker och bekväm identifiering av användarna/personalen

• möjlighet att ersätta manuella signaturer med digitala

• stöd för sekretesskydd med kryptering vid datakommunikation

• skydd mot risker för personlig integritet, som databaser och datakommunikation
kan innebära

• ett säkert användarvänligt inloggningssystem.

För att det skall vara möjligt att införa datoriserade patientjournaler, som innehåller
personlig och känslig information, måste dessa säkerhetsproblem lösas och de lagar
och föreskrifter som gäller måste uppfyllas. Det är några av dessa säkerhetsproblem
som mitt examensarbete kommer att handla om. Det finns givetvis olika tekniker som
dessa kan lösas på. Jag har valt att undersöka om det går att lösa/minska några av
dessa med hjälp av aktiva kort.

3.1 Problemprecisering

Huvudfrågan i denna undersökning är huruvida aktiva kort kan användas till att
lösa/minska några av de säkerhetsproblem som uppstår när patientjournaler skall
datoriseras.

Av alla de faktorer som finns att ta hänsyn till vid datorisering av patientjournaler,
kommer undersökningen att fokuseras kring följande delproblem:

1. Är det tekniskt möjligt för behörig personal att med hjälp av aktiva kort logga in på
olika informationssystem och ge dem tillgång till den information som de behöver i
patientjournalen och ändå hindra obehörig åtkomst?

2. Är det möjligt att med hjälp av aktiva kort uppfylla de krav på informationssäkerhet
och sekretess som gällande lagar och föreskrifter kräver?

3. Är det tekniskt möjligt att med hjälp av aktiva kort digitalt signera handlingar, samt
att skydda användaren från förfalskning av dennes signatur?
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3.2 Avgränsning

Undersökningen behandlar området datasäkerhet inom sjukvården som i sig är ett stort
område med många förgreningar. Ytterligare avgränsning har därför gjorts till att
endast gälla datoriserade patientjournaler. Denna avgränsning har jag gjort eftersom
jag anser det vara viktigt att den information som finns lagrad om mig och andra
patienter förvaras och hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

Inom sjukvården kommer fokus ligga på kliniker/avdelningar på sjukhus. Primärvården
kommer ej att behandlas. Denna avgränsning har jag gjort eftersom sjukhusen och
primärvården har skilda rutiner och arbetsmiljöer.

Givetvis finns det olika tekniker att lösa säkerhetsproblematiken med datoriserade
patientjournaler, men jag har begränsat undersökningen till att endast gälla aktiva kort
som säkerhetshjälpmedel. Detta har jag gjort eftersom aktiva kort ses som en viktig
komponent i framtidens system inom sjukvården samt mitt intresse för denna teknik.

3.3 Förväntade resultat.

Det resultat  jag förväntar mig av undersökningen är att aktiva kort kan användas till
att lösa/minska några av de säkerhetsproblem som uppstår när patientjournaler skall
datoriseras. Hur bra de löser/minskar problemen är en bedömningsfråga och jag kan
icke garantera att jag alltid kommer att vara objektiv.
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4 Möjliga metoder och lösningar
När informationen är insamlad skall den enligt Patel och Davidson (1994)
systematiseras, komprimeras och bearbetas för att de ställda frågorna skall kunna
besvaras. Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för bearbetning av information,
nämligen kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt.

Dessa inriktningar framställs ofta som om de inte kan kombineras, vilket inte stämmer i
praktiskt forskningsarbete enligt Patel och Davidson (1994). Forskning som är
kvalitativt inriktad har ofta inslag av kvantitativ metodik och tvärtom. Det som är
avgörande för val av inriktning är hur problemställningen är formulerad.

Den information som jag behöver för att besvara min frågeställning är till stor del av
generell karaktär, eftersom det inte är en enskild händelse eller situation som jag skall
undersöka. Jag behöver information som ger mig en ökad förståelse och kunskap om
området.  Information om hur aktiva kort fungerar, vad de klarar av rent tekniskt och
så vidare är av intresse för att kunna besvara min problemställning.

Främst är den information som jag behöver av kvalitativ karaktär, eftersom det är en
beskrivande undersökning som skall ge en ökad förståelse för området. En liten del av
informationen kan vara kvantitativ till karaktären, då det eventuellt kan gå att mäta hur
väl aktiva kort uppfyller de kriterier som ställs.

4.1 Kvalitativt tillvägagångssätt

Syftet med kvalitativa undersökningar är enligt Patel och Davidson (1994) att få en
annan och djupare kunskap än vad som fås vid användning av kvantitativa
undersökningar. Målet är att analysera och försöka få en förståelse för helheten.

Detta tillvägagångssätt skulle jag kunna använda för att besvara min problemställning.
Detta genom att studera och bearbeta den insamlade informationen och på detta sätt få
en ökad och fördjupad förståelse för helheten genom exempelvis
källanalys/litteraturstudie. Vid kvalitativ bearbetning används oftast textmaterial som
insamlats med hjälp av exempelvis intervjuer eller litteraturstudier. Patel och Davidson
(1994) menar att det arbete som sedan utförs på textmaterialet präglas oftast av den
person som utför det.

Styrkan med kvalitativa undersökningar är enligt Holme och Solvang (1991) deras
flexibilitet och att de visar på en totalsituation. Med hjälp av en sådan helhetsbild ges
det möjlighet till att få en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. En
nackdel är att ingen garanti ges om hur generell informationen är med avseende på
frågeställningen. Ytterligare en är att kvalitativa undersökningar kan vara tids- och
arbetskrävande då den insamlade informationen ofta är omfattande.

Kvalitativt tillvägagångssätt tillhandahåller olika tekniker och några av dem är enligt
Holme och Solvang (1991): informatintervju, respondentintervju, direkt observation
och källanalys.
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4.2 Kvantitativt tillvägagångssätt

Kvantitativt tillvägagångssätt syftar till att omvandla den insamlade informationen till
mätbara enheter, såsom siffror och mängder. Dessa utsätts sedan för statistisk
behandling och analys. Det finns två typer av statistik enligt Patel och Davidson (1994)
och de är deskriptiv och hypotesprövande statistik. Den deskriptiva statistiken
använder siffror för att beskriva den insamlade informationen och på detta sätt belysa
problemet. Jag skulle kunna använda deskriptiv statistik genom att genomföra analys
och sammanställning av den informationen som har blivit insamlad vid exempelvis
eventuella intervju- eller enkätundersökningar. Hypotesprövande statistik kommer jag
inte att använda mig av eftersom jag inte har några statistiska hypoteser att testa.

Styrkan med kvantitativa undersökningar är enligt Holme och Solvang (1991) att med
hjälp av den information som tas fram, kan det göras statistiska generaliseringar.
Nackdelen är att det ges ingen garanti om kvaliteten på informationen med avseende
på relevansen till frågeställningen.

Kvantitativt tillvägagångssätt tillhandahåller olika tekniker och några av dem är:
experiment, intervju- eller enkätundersökning, observation och källanalys. De vanligast
teknikerna är enligt Holme och Solvang (1991) enkät och intervju undersökningar.

4.3 Möjliga metoder för att lösa problemställningen

Jag kommer nedan att presentera de metoder som jag anser vara möjliga att använda
för att lösa min problemställning. De är:

• litteraturstudie/källanalys

• intervju- eller enkätundersökning

• fallstudie

4.3.1 Litteraturstudie

Som litteratur räknas all information som är dokumenterad på någon form av medium
enligt Patel och Davidson (1994), exempelvis register, film, böcker, tidningar och
kassettband. Litteraturen finns lagrad i både statliga och privata arkiv. Detta innebär att
det kan vara nödvändigt att söka efter den information som behövs för arbetet inom
olika instanser. Informationen är inte alltid offentlig, utan blir det först efter en viss tid.
Det kan därför vara bra att i god tid undersöka om den information som bedöms vara
nödvändig för arbetet är offentlig.

Litteraturstudie skulle kunna användas för att besvara min problemställning. Detta på
grund av att min problemställning handlar om faktiska förhållanden och skeenden. En
annan faktor kan vara att området är aktuellt, vilket gör att det finns en del ny och
aktuell litteratur om problemet.

Patel och Davidson (1994) menar att det är viktigt att kritiskt granska den insamlade
informationen för att kunna bedöma om fakta eller upplevelser är sannolika. Det
innebär bland annat att ta reda på när och var informationen upprättades, varför den
tillkommit och vilken relation källan har till litteraturområdet. Det är även viktigt att
undersöka om informationen är ett original eller en förfalskning.
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Mängden av information som skall insamlas beror enligt Patel och Davidson (1994) på
problemställningen och hur lång tid som finns tillgänglig för arbetet. Det är även av
vikt att ta i beaktning den mängd av information som finns tillgänglig inom området.
Med hänsyn till ovannämnda kriterier är det upp till författaren att göra avgränsningar
av informationen/materialet. Detta kan enligt Patel och Davidson (1994) göras av
författaren eller genom slumpmässigt urval.

En risk med litteraturstudier enligt Patel och Davidson (1994) är att urvalet av källor
och information inte sker objektivt utan att författaren väljer ut sådant materiel som
stödjer sin egen teori. Detta kan orsaka att arbetet vinklas och därigenom ger en falsk
bild av verkligheten. Patel och Davidson (1994) menar att det är viktigt att även
presentera och diskutera information som motsäger författarens syn och teorier inom
problemområdet.

4.3.2 Intervju- eller enkät undersökning

Intervjuer och enkäter är två tekniker som använder frågor för att insamla information.
Enligt Patel och Davidson (1994) sker intervjuer med personlig kontakt mellan
intervjuaren och den som intervjuas. Detta sker antingen genom ett personligt möte
eller exempelvis via ett telefonsamtal. Enkäter förknippas oftast enligt Patel och
Davidson (1994) med formulär som skickas med post till den som skall besvara
frågorna, men enkäter kan även besvaras med intervjuaren närvarande.

Genom att använda denna typ av undersökningsmetod skulle jag kunna besvara min
frågeställning. Detta skulle ske genom att intervjua personer på exempelvis Danderyds
sjukhus, där ett system med aktiva kort finns installerat.

Vidare menar Patel och Davidson (1994) att svaren beror på hur positivt inställda och
motiverade de intervjuade är till att svara på frågorna. Det gäller att klargöra
intervjuns/enkätens syfte och att informera om varför den intervjuades bidrag är
viktigt. Det även viktigt att klargöra om det är en anonym, konfidentiell eller öppen
undersökning.

4.3.3 Fallstudie

I fallstudier studeras vad som händer i ett konkret fall. En fördel enligt Wallén (1996)
med fallstudie är att studien sker under verkliga förhållanden och fokusering kan läggas
på en viss företeelse, där det undersöks vad som påverkar denna situation. Ytterligare
en fördel är att mycket ingående kunskap om själva förloppet erhålls. Genom den
information som erhålls av studien kan slutsatser göras om att en företeelse faktiskt
existerar och att en viss verksamhet fungerar. Wallén (1996) menar att det är svårt att
veta om det som studeras är vanligt förekommande eller inte. Det är även svårt att veta
om förutsättningarna finns för att något liknande skulle kunna ske i andra
verksamheter.

Genom att utföra en fallstudie under verkliga förhållanden skulle jag kunna få en ökad
förståelse och kunskap om hur väl aktiva kort fungerar i en verklig situation. Detta
skulle bidraga med viktig information till min undersökning, men skulle inte ge
tillräckligt med information för att besvara min frågeställning. Detta eftersom min
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frågeställning är av mer generell karaktär och därmed inte kan besvaras helt med
information från ett enskilt fall.
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5 Val av metod
Jag har valt att använda mig av kvalitativa undersökningar, eftersom min undersökning
främst handlar om att få en djupare kunskap och förståelse för problemområdet. Detta
uppnår jag inte med hjälp av kvantitativa undersökningar. Vid kvalitativ bearbetning
används oftast textmaterial, vilket kommer att vara den form av material som jag till
störst del kommer att nyttja mig av.

Jag har valt att använda mig av källanalys/litteraturstudie med som
undersökningsmetod och komplettera denna med intervjuer för att besvara min
problemställning. Valet har jag gjort utefter dessa olika premisser:

• hur informationen finns representerad

• var finns den största mängden av information

• informationens tillgänglighet

• resurser till mitt förfogande.

Den information som jag har hittat inom mitt problemområde är till största delen
representerad i någon form av textmaterial. Exempel på detta är rapporter, artiklar,
avhandlingar och kompendiematerial.

Den största mängden av information som jag har hittat har funnits på diverse olika
bibliotek och på Internet där ett antal olika rapporter och artiklar är publicerade.
Internet har jag även använt för att söka efter information på andra bibliotek, när
Skövde högskolas bibliotek ej har räckt till.

Att få tillgång till information har både varit lätt och svårt. Övergripande information
var inga problem att samla in, men mer detaljerad information krävde mer tid att
hämta. Detta på grund av bland annat fjärrlån, som tar tid, från andra bibliotek på
andra högskolor. Information i form av rapporter och publikationer från diverse olika
organisationer och företag har även tagit tid att få ta del av.

Jag har valt att göra ostrukturerade intervjuer med anställda på företag som tillverkar
aktiva kort och tillbehör samt med personer på olika institut och organisationer som
arbetar med frågor som berör mitt problemområde. Intervjuerna kommer att utföras
via telefonkontakt med intervjupersonerna.

Jag har valt att utföra intervjuer som komplement till litteraturstudien av olika
anledningar. För det första kan det ha kommit fram ny information som ännu inte finns
tillgänglig som textmaterial som jag kan ha nytta av i min undersökning. För det andra
kan det finnas saker i litteraturen som jag behöver få förtydligat eller saker som jag inte
förstår, men som jag förhoppningsvis kan få förklarat av en person som är insatt i
ämnet.

Eftersom de resurser som står till mitt förfogande är begränsade har jag valt att inte
göra en fallstudie. Detta på grund av att det skulle kosta för mycket och ta för stor
plats att iordningställa en verklighetstrogen arbetsmiljö. En fallstudie ger endast
information om ett specifikt fall och min frågeställning är av generell karaktär. Jag hade
hoppats på att få vara med i en fallstudie i projektet MEDIT/ME/SÄK´s regi, men
detta projekt blev tyvärr stoppat 980331.
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5.1 Val av källor

Nästan alla de källor som jag har använt mig av i denna undersökning har en
anknytning till någon organisation eller institution som behandlar aktuella frågor inom
hälso- och sjukvården. Det institut som jag har använt mig av är Spri.

Förkortningen Spri står för Sjukvårdens och socialstyrelsens planerings- och
rationaliseringsinstitut, men heter numera hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut.
Förkortningen har Spri behållits eftersom det är ett etablerat ”varunamn”.

Spri är ett fristående utvecklingsinstitut som arbetar för att förbättra hälso- och
sjukvården. Arbetet syftar till att utveckla sjukvårdens kvalitet, ta fram metoder för
effektivare resursutnyttjande och underlätta utbytet av information mellan olika
vårdenheter. Spri´s projekt engagerar flera tusen anställda inom vården och de
samarbetar med universitet och högskolar, både nationellt och internationellt. Spri´s
bibliotek och förlag är centrala kunskapskällor, som tillhandahåller ett antal olika
databaser där sökning efter information kan utföras, några av dessa är Patrix, Spriline
och WHOLIS. Spri har cirka 100 anställda och finansieras av staten och
sjukvårdshuvudmännen.

De flesta källor som jag har använt mig av har deltagit i ett eller flera projekt i Spri´s
regi. Dessa är:

• Appelqvist, O., Bresell, S., Klein, G., Lundgren, P. och Sandström, S.

• Björklund, L.

• Klein, G.

• Klein, G. och Persson, H.

• Knoll, K.

• Lagerlund, B.

Jag bedömer Spri som en relativt trovärdig källa som ger ut någorlunda aktuell
information, därför har jag använt mig av Spri som huvudkälla för min undersökning.
Spri är som jag nämnt tidigare ett fristående utvecklingsinstitut, vilket innebär att de
inte styrs från något särskilt företag. Detta gör att jag bedömer Spri vara en adekvat
kunskapskälla med avseende på min problemställning som behandlar frågor inom
hälso- och sjukvården.

Att hitta information om enstaka källor har inte varit lätt men en av källorna har jag
hittat lite information om och det är Gunnar Klein. Han verkar vara ganska kunnig
inom informationssäkerhetsområdet, då hans namn finns i många rapporter och
artiklar, antingen som författare eller som referens. Gunnar Klein är med Dr och
arbetar som konsult med datasäkerhetsfrågor i Gunnar Klein AB. Han är bland annat
ansvarig för den grupp som inom den europeiska standardiseringen definierar
säkerhetsprinciperna för personal- och patientkort.
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Andra organisationer som jag har hämtat information ifrån är enligt min mening
någorlunda trovärdiga som informationskällor, eftersom de är väl etablerade i
samhället. De är följande:

• Toppledarforum

• Statskontoret, Höglund, P., Nilsson, H. och Santesson, S.

• Sveriges Tekniska Attachéer, Berglund, T.

• Datainspektionen

Av källan Toppledarforum har jag använt mig av en remissutgåva som behandlar
säkrare IT i offentliga sektorn. Toppledarforum, där nuvarande finansminister Erik
Åsbrink är ordförande, är ett initiativ från Finansdepartementet och verkar i samverkan
med Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Statskontoret fungerar som
sekretariat åt Toppledarforum.

Våren 1994 tog Finansdepartementet initiativ till ett arbetsprogram för förnyelse och
effektivisering av offentlig verksamhet genom ökad användning av IT. Toppledarforum
bildades. Upprinnelsen till arbetsprogrammet var uttalanden i budgetpropositionen i
januari 1994 och arbetet i den nybildade IT-kommissionen.

I regeringsförklaringen den 3 okt 1995 sägs följande:

"Regeringens IT-politik inriktas på att modernisera lagstiftningen, på ökad
utbildning och kompetensutveckling i skolan och arbetslivet, samt på att få
till stånd en ökad användning av IT i den offentliga sektorn. Initiativ tas för
att påskynda övergången till elektronisk handel i förvaltning och företag.
En övergripande IT-strategi presenteras för riksdagen."

Toppledarforums arbetsprogram med sin operativa inriktning på offentlig förvaltning är
ett viktigt led i förverkligandet av regeringens IT-politik. Toppledarforums
utgångspunkt är att effektiv informationsförsörjning är av strategisk betydelse för
fortsatt förnyelse av offentlig verksamhet och för att möjliggöra bättre service åt
allmänheten till lägre eller oförändrad kostnad.

Statskontoret är en viktig resurs i utformningen och genomförandet av
arbetsprogrammet. Toppledarforums sekretariat har därför ett nära samarbete med
Statskontoret i dessa frågor.

Enligt ett förslag från Toppledarforum skulle Statskontoret genomföra en upphandling
av elektroniska ID-kort för tjänstebruk, samt att undersöka marknadsläget för
tillämpning av sådan teknik. Detta resulterade i ett PM, som jag har använt mig av.

Sveriges Tekniska Attachéer är en stiftelse som varje år har ett 50-tal unga, svenska
civilingenjörer stationerade på svenska ambassader och konsulat runt omkring i
världen, vars uppgift är att förmedla tekniska nyheter hem till Sverige. Sveriges
Tekniska Attachéer finansieras delvis av Närings- och  handelsdepartementet, delvis av
uppdragsintäkter från svenska företag. Sveriges Tekniska Attachéer har jag använt till
att få en inblick i hur aktiva kort tekniken kan tillämpas i olika situationer.
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Datainspektionen anser jag vara en tämligen trovärdig källa som arbetar för en säkrare
utveckling av datoriserade arbetsmiljöer och informationssystem. Den information som
jag använde är riktad till de som utvecklar datoriserade patientjournalsystem eller som
på annat sätt påverkar utvecklingen. Informationen redovisar Datainspektionens syn på
säkerhetsåtgärder som kan vara lämpligt att införa i ett datorjournalsystem för att
uppnå en tillräcklig säkerhet för patientjournaler.

Givetvis finns det många källor som jag inte har använt mig av och detta beror på flera
faktorer:

• de har behandlat samma ämne som de källor som jag har valt att använda mig av,
vilket har gjort att jag har varit tvungen att välja bort några källor.

• några källor som jag trodde skulle tillföra något visade sig efter närmare granskning
att de inte tillförde något.

• några källor hittade jag på Internet men kunde inte hitta någon förankring till det
som de påstod.

5.2 Val av personer som skall intervjuas

Jag har valt att intervjua personer som arbetar på företag som tillverkar och
distribuerar aktiva kort. Jag har även valt personer som arbetar med frågor som berör
mitt problemområde, exempelvis personer som har en eller annan anknytning till hälso-
och sjukvårdens utvecklingsinstitut (Spri).

Min handledare på WM-data har gett mig namn på personer som hon tror kan hjälpa
mig i min undersökning. Dessa personer kommer jag också att försöka få kontakt med
för att utföra min intervjuundersökning.
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6 Genomförande

6.1 Hur arbetet har genomförts

Mitt arbete skall försöka besvara huruvida aktiva kort kan användas till att lösa/minska
några av de säkerhetsproblem som uppstår när patientjournaler skall datoriseras. Av
alla de faktorer som finns att ta hänsyn till vid datorisering av patientjournaler, har jag
valt att fokusera mig på följande frågor:

1. Är det tekniskt möjligt för behörig personal att med hjälp av aktiva kort logga in på
olika informationssystem och ge dem tillgång till den information som de behöver i
patientjournalen och ändå hindra obehörig åtkomst?

2. Är det möjligt att med hjälp av aktiva kort uppfylla de krav på informationssäkerhet
och sekretess som gällande lagar och föreskrifter kräver?

3. Är det tekniskt möjligt att med hjälp av aktiva kort digitalt signera handlingar, samt
att skydda användaren från förfalskning av dennes signatur?

För att försöka besvara dessa frågor har jag valt att lägga upp min undersökning i tre
steg och på detta sätt försöka att besvara min problemställning. Dessa tre steg kan kort
beskrivas på följande sätt:

1. söka information om vilka krav som bör uppfyllas i samband med datorisering av
patientjournaler.

2. söka information om vad som är tekniskt möjligt att utföra med aktiva kort, med
avseende på de krav som steg ett har genererat.

3. sammanföra informationen från steg ett med steg två och undersöka om aktiva kort
kan tillgodose kraven.

Detta upplägg tyckte jag verkade lämpligt att utgå ifrån när jag skulle söka information
och försöka besvara min frågeställning. Jag ansåg att det vore lämpligt att först ta reda
på vilka krav som ställdes på datoriserade patientjournaler, innan jag undersökte vad
aktiva korttekniken kan utföra. Om jag hade gjort detta i omvänd ordning hade jag
troligen fått för mycket irrelevant information om aktiva kort och dess möjligheter,
vilket hade varit onödigt arbete. Sammanföringen av informationen från steg ett och
två kommer att ge svar på om aktiva kort uppfyller kraven eller inte.

I steg ett har jag sökt information om de krav som bör uppfyllas i samband med
datorisering av patientjournaler. Jag har undersökt vilka som ställer krav, hur kraven
ser ut och varför kraven bör uppfyllas. Det finns många olika krav och jag har valt ut
de krav som enligt min bedömning är mest relevanta för min frågeställning. Dessa val
har jag gjort eftersom det skulle ta alldeles för lång tid att behandla samtliga krav. De
insamlade och utvalda kraven har jag sedan sammanställt i en kravspecifikation och
kategoriserat dem efter de tre olika frågorna som är redovisade i problemställningen.
Dessa krav kommer att redovisas i anslutning till respektive fråga.
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I steg två, efter det att kraven har blivit formulerade, sökte jag efter litteratur som
skulle hjälpa mig att undersöka vad som är tekniskt möjligt att utföra med aktiva kort
för att uppfylla dessa krav. Detta gjordes genom att undersöka vilka företag som
tillverkar och distribuerar aktiva kort med tillbehör. Det visade sig att det inte är
särskilt många företag som gör detta. Jag har tyvärr inte kunnat få någon information
från företagen om aktiva kort, förutom en broschyr från ett företag som jag fick från
min handledare på WM-data.

Från övriga företag har jag fått nöja mig med den information som de tillhandahåller på
deras hemsidor på Internet. Genom granskning av den information som var tillgänglig
på företagens hemsidor kom jag fram till att deras produkter är relativt lika. Det är i
stort sett endast på detaljnivå som de skiljer sig åt. Detta har gjort att jag har inriktat
mig på det företag som jag har en broschyr ifrån och granskat dess produkter.
Information om aktiva kort har jag även fått från olika rapporter som är skrivna av
oberoende personer inom området.

I steg tre har jag försökt att sammanföra steg ett med steg två och på detta sätt
analysera i vilken grad aktiva kort kan tillgodose de ställda kraven.

Redovisningen av de tre stegen kommer att ske i två steg. Först kommer jag att
redovisa vilka krav som ställs, varför de ställs och av vem. I steg två kommer jag att
redogöra vad som är tekniskt möjligt att utföra med aktiva kort och samtidigt försöka
klargöra om de uppfyller kraven eller inte.

6.2 Insamling av material

Jag har använt litteraturstudie för att öka min kunskap och för att försöka skapa mig en
helhetsbild över problemområdet. Sökandet efter information började på Skövde
högskolas bibliotek och där hittade jag i stort sett ingenting. Jag fortsatte mitt sökande
vid Skövde stadsbibliotek som inte gav något resultat. Jag beslutade mig då för att
börja söka på Internet. Detta blev svårare än jag hade trott eftersom de sökord jag till
en början använde gav alldeles för många träffar. Genom specifikation av sökord fick
jag till sist en överskådlig mängd träffar som jag metodiskt gick igenom.

Det visade sig efter ett tag att den största mängden av information fanns lokaliserad på
ett fåtal institut och organisationer. Några av dessa är Hälso- och sjukvårdens
utvecklingsinstitut (Spri), Toppledarforum och Sveriges tekniska attachéer. Dessa har
jag sedan kontaktat via telefon och e-mail för att beställa och låna litteratur. De erbjöd
även elektroniska kopior av litteratur som fanns tillgängliga på deras hemsidor på
Internet, vilka jag har använt mig av.

Som tidigare nämnts har jag valt att bland annat intervjua personer som arbetar på
företag som tillverkar och distribuerar aktiva kort, personer vid Danderyds sjukhus och
Spri. Detta visade sig vara i stort sett omöjligt. Jag har skickat många e-mail till olika
personer på olika företag och bett dem kontakta mig eller skicka material. Dessa har
antingen svarat och sagt att de skulle skicka material som de sedan inte gjorde eller
inte svarat, vilket var det vanligaste förfarandet.
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Jag har ringt till företag och försökt få tag i personer som jag kunde intervjua för att få
information om aktiva kort och dess funktioner. Dessa samtal har i stort sett varit
likadana, med få undantag. Först blir jag kopplad via växeln till en ”sakkunnig” person,
som det visar sig inte kan hjälpa mig utan kopplar mig vidare. Detta scenario utspelar
sig ett antal gånger och när jag till slut blir kopplad till rätt person har denne semester,
är på tjänsteresa, sjukskriven eller sitter i möte. Jag återkommer sedan och får tag i den
aktuella personen, då visar det sig att denne trots allt inte är rätt person utan hänvisar
mig till en annan och scenariot utspelar sig igen.

Jag fick tag i några få personer som jag försökte intervjua. Detta var i stort sett slöseri
med tid, då det tyvärr nästan inte gav någon nyttig information. Detta på grund av att
de personer som jag fick tag i kunde för lite om produkterna eller ursäktade sig med att
de var stressade och bad om att få återkomma, vilket de inte gjorde. Detta har fått till
följd att den planerade intervjuundersökningen inte gav något som kan redovisas i
denna rapport, vilket jag tyvärr inte kan göra någonting åt.

Jag hade trott och hoppats på att jag skulle få in en större och bredare mängd av
information än jag fick. Detta har gjort att vissa av kraven har besvarats med endast en
källa, vilket jag tycker är för lite. Detta kan jag tyvärr inte göra någonting åt eftersom
jag inte hade mer information att utgå ifrån.

6.3 Erfarenheter

Bakgrundsinformationen var lätt att hitta, vilket jag tror beror på dess generalitet och
avsaknad av detaljerade beskrivningar. Sökning efter information till genomförandet
var betydligt svårare än jag trodde. Detta gäller främst den mer detaljerade
informationen som jag behöver för att besvara min frågeställning.

Jag trodde inte att det skulle bli problematisk att få material från företagen som
tillverkar aktiva kort, men jag blev snabbt varse motsatsen. Då de personer som jag
sökte var väldigt svåra att komma i kontakt med.

Jag upptäckte att titeln inte alltid ger en sann bild av innehållet. Detta kom jag
underfund med efter det att jag lånat litteratur som vid en första anblick verkade bra
men som efter mer noggrann granskning visade sig vara mer eller mindre oanvändbar.
Ett exempel på detta är en rapport med titeln ”Datoriserad journalföring på svenska
sjukhus”. Denna rapport trodde jag behandlade hur datoriseringen var utförd, sett
utifrån ett mer tekniskt perspektiv. Det visade sig att rapporten behandlade i
enkätundersökning som gjorts för att få en överblick över vilka sjukhus som har
datoriserat eller tänker att datorisera inom en snar framtid och så vidare.
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6.4 Aktiva kort som hjälpmedel vid inloggning

Som delfråga ett i min problemställning hade jag följande fråga:

Är det tekniskt möjligt för behörig personal att med hjälp av aktiva kort
logga in på olika informationssystem och ge dem tillgång till den
information som de behöver i patientjournalen och ändå hindra obehörig
åtkomst?

Av de krav som ovanstående fråga har genererat har jag valt att behandla följande:

1. varje användare skall vara en säkert identifierad person enligt Lagerlund (1996) och
identifiering av användare/personal skall vara säker och bekväm enligt Knoll (1996).

2. det behövs kraftfullare metoder än endast lösenord för att unikt identifiera en
användare eftersom lösenord anses av allt fler som en otillräcklig mekanism för
kontroll av användarens identitet och behörighet enligt Knoll (1996).

3. det aktiva kortet skall fungera som en nyckel till samtliga system. Inloggning skall
ske enligt principen ”En kod - En metod - En gång ”(Singel - sign - on) enligt
Björklund (1997)

4. det bör finnas ett behörighetskontrollsystem som styr tillgången till journalsystemet
och som på detta sätt begränsar åtkomsten av information i patientjournalen till vad
personalen behöver för att kunna fullfölja sitt arbete enligt Datainspektionen (1994)
och Lagerlund (1996)

Dessa krav har jag hittat i den litteratur som jag har analyserat för att besvara min
frågeställning. Kraven har olika författare ställt i samband med diskussion och
behandling av frågor och problem som min frågeställning tar upp. Givetvis finns det
flera krav och flera författare som jag inte har använt mig av. Detta beror på att kraven
har haft någorlunda samma innebörd men har varit formulerade på ett annorlunda sätt.
Orsaken till att jag har valt de författare som jag har gjort, är att de behandlade frågor
som berör min undersökning på, enligt vad jag anser, ett mer noggrant sätt än vad
andra författare gjorde.

Frågan är hur bra dessa krav täcker min frågeställning. Krav 1 betonar vikten av att det
skall gå att försäkra sig om att endast en säkert identifierad person ges tillträde till
informationssystemen. Detta uppfyller den del av frågeställningen som yrkar på att
hindra obehörig åtkomst till informationssystemen. Krav 2 behandlar samma tema men
från en annan vinkel, där kravet innebär att lösenord inte räcker för att unikt identifiera
en användare utan att det behövs andra och starkare metoder. Krav 2 berör även
behörighetsdelen av frågan i problemställningen.

Det är endast i krav 3 som det aktiva kortet figurerar. Betoningen i detta krav ligger
främst på bekvämlighet för användaren, då det skall gå att logga in och få tillgång till
samtliga informationssystem enligt principen ”En kod - En metod - En gång ”. Detta
knyter an till krav 1 som nämner att identifieringen skall vara bekväm. Jag tyckte att
det var viktigt att ta med ett krav som belyser användarens sida av
inloggningsprocessen. Denna process kan göras nästan hur säker som helst, men den
skall trots allt vara användbar i praktiken.
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Krav 4 kräver inte att det skall finnas ett behörighetssystem, men betonar dock att det
bör finnas ett som styr tillgången till journalsystemet. Betoningen i detta krav ligger i
att begränsa åtkomsten av information i patientjournalen till vad användaren behöver
och inte mer. Detta skall då utföras med hjälp av ett behörighetskontrollsystem.

Jag anser att dessa fyra krav täcker min fråga relativt väl, men givetvis inte fullständigt.
Frågan är om samtliga krav måste vara uppfyllda för att min fråga skall anses besvarad.
Både ja och nej. Min fråga tar inte upp något om bekvämlighet, vilket gör att krav 3
inte behöver vara uppfyllt för att min fråga skall vara besvarad. Detta gäller även en del
av krav 1, som yrkar på en bekväm identifiering. Vad gäller resten av kraven anser jag
att de bör uppfyllas för att min fråga skall anses var besvarad.

6.5.1 Krav 1

Enligt Lagerlund (1996) skall varje användare vara en säkert identifierad person.
Knoll (1996) menar att identifieringen av användare/personal skall vara säker och
bekväm. Dessa två krav har i stort sett samma innebörd förutom Knoll´s krav på
bekvämlighet och därför har jag valt att behandla dem tillsammans.

Lagerlund (1996) motiverar sitt krav med att det är viktigt att användningen av datorer
inte på något sätt får hota patientens förtroende för det sätt som informationen
hanteras. Det är därför viktigt att endast de som använder datorerna för att ta del av
informationen i patientjournalerna är behöriga. Lagerlund (1996) menar att det är
grundläggande för att uppnå hög informationssäkerhet att alla användare säkert kan
identifieras. Identifiering av användaren måste därför utföras för att hindra obehöriga
att få tillgång till informationssystemen.

Knoll (1996) menar att det i dagens hälso- och sjukvårds informationssystem saknas
säker och bekväm identifiering av användare/personal. Knoll (1996) menar att
utnyttjandet av vårdens datorsystem ökar, vilket ökar risken för att förtroendet för
vårdens förmåga att skydda patientens rätt till integritet urholkas. Det är därför viktigt
att identifieringen av användare/personal är säker och bekväm. Om
identifieringsrutinerna är för besvärliga finns risken att användarna/personalen inte
loggar ut utan låter systemet vara öppet. Detta kan få till följd att användare/personal
med lägre behörighetsnivå eller obehöriga får tillgång till sekretessbelagd information.
Det är dock viktigt att fokusering på bekvämlighet vid inloggning inte prioriteras till
den grad att säkerheten sätts åt sidan.

6.4.2 Identifiering med hjälp av aktiva kort

Bekväm och säker identifiering är en mycket central fråga i de flesta
informationssystem enligt Knoll (1996). En av hörnstenarna i en god IT-säkerhet är att
kunna identifiera vem som använder informationssystemet. Vid säker identifiering av
en användare används ett förfaringssätt som benämns autenticering (se ordlista). Denna
term skulle kunna ersättas med termen äkthetsverifiering. Enligt Klein (1993) är
autenticering inte det samma som identifiering, som i dessa sammanhang oftast betyder
att en användare uppger sig ha namnet X, vilket kan vara vem som helst. Autenticering
innebär att den uppgivna identiteten på något säkert sätt kan verifieras.
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Autenticering med hjälp av ett aktivt kort kan utföras på olika sätt. Enligt Klein och
Persson (1994) förordar många datasäkerhetsexperter en metod som använder ett
lösenord som ”låser upp” ett personligt aktivt kort. Fördelen med denna metod är
enligt Klein och Persson (1994) att lösenordet aldrig exponeras utanför en mycket
lokal miljö, helst bara i en kortläsare med ett eget tangentbord för inmatning av PIN-
koden som både kan bestå av siffror och bokstäver. Detta är både bekvämt och säkert
eftersom användaren endast behöver ett aktivt kort och ett lösenord.

PIN-koden finns endast lagrad på det aktiva kortet och kontrolleras av kortet självt.
Om rätt PIN-kod anges ändras en statusindikering på kortet som sedan kan efterfrågas
av ett värdsystem som indikering att rätt PIN-kod har angivits. Det är vanligt att
begränsning av inmatning av PIN-koden görs till tre försök. Om korrekt inmatning ej
har utförts efter de tre försöken låses kortet automatiskt och kan eventuellt öppnas
igen med ett särskilt kommando som innehavaren av kortet inte förfogar över.
Upplåsningen av kortet kan göras av leverantören av kortet eller ibland av
systemadministratören.

En fördel med att utnyttja något som personligt, som ett aktivt personalkort, är enligt
Klein och Persson (1994) att ingen obehörig kan komma åt det personliga föremålet
utan att ägaren märker att föremålet saknas. Tillsammans med ett lösenord kan denna
metod användas till kryptografisk autenticering med utmaning-svar.

Autenticering kan göras på ett mycket säkert sätt enligt Klein och Persson (1994) med
hjälp av kryptografisk autenticering med utmaning-svar som fungerar på följande sätt:

1. Alla användare har ett personligt personalkort som är ett aktivt kort med
krypteringsfunktioner.

2. Kortet ”låses upp” med en personlig kod som kontrolleras av kortet självt.

3. Datorsystemet sänder ett slumptal som en utmaning till kortet som med hjälp av
någon kryptoalgoritm och en hemlig nyckel, som finns lagrad på kortet, krypterar
slumptalet och sänder tillbaka svaret.

4. I värddatorn görs en liknande beräkning för att verifiera äktheten på kortet och den
uppgivna identiteten. Antingen används en symmetrisk metod där samma nyckel
används av värddatorn och kortet, eller används en asymmetrisk metod där kortet
använder en hemlig nyckel och värddatorn använder sig av kortets publika nyckel.

Figur 2: Kryptografisk autenticering med utmaning-svar efter Klein och Persson
(1994)

Värddator           Terminal med aktivt kort

 Verifiering med Slumptal-utmaning  Kryptering med

 tillgång till nn:s  hemlig nyckel för nn

 nyckel Respons
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En viktig fördel enligt Klein och Persson (1994) är att den information som sänds över
kommunikationsnätet, som kan vara oskyddat, inte ger någon annan person
möjligheten att ta del av personlig information. Detta uppfylls genom att det som sänds
över nätet bygger på slumptal som är olika varje gång.

Det finns olika varianter på denna princip där den klassiska användningen sker enligt
Klein och Persson (1994) med symmetrisk krypteringsmetod. Denna metod använder
sig av DES-algoritmen som kräver att båda parter har tillgång till samma nyckel.
Denna metod kan få till följd att nyckeladministrationen blir problematisk och att
metoden i praktiken kan bli omöjlig att använda om identiteten skall verifieras på
många olika ställen. Metoden lämpar sig bäst för när det finns en stor central
organisationsdator med många användare.

En annan metod som är säkrare enligt Klein och Persson (1994), är användningen av
asymmetrisk krypteringsmetod. Denna metod använder sig av RSA-algoritmen där den
ena nyckeln är hemlig och förvaras på det aktiva kortet. Den andra nyckeln som är
publik förvaras hos datorsystemet för verifiering. Eftersom denna nyckel inte kan
användas i motsatt riktning behöver den inte hållas hemlig utan kan spridas till övriga
informationssystem. Denna metod kommer att användas av flera stora svenska projekt
bland annat det statliga Allterminalprojektet.

6.4.3 Krav 2

Knoll (1996) menar att det behövs kraftfullare metoder än lösenord för att unikt
identifiera en användare eftersom lösenord anses av allt fler som en otillräcklig
mekanism för kontroll av användares identitet och behörighet.

Endast ett lösenord som inloggningsmedel räcker inte för att bekräfta och säkerställa
identiteten på en person. Det beror på olika faktorer enligt Klein och Persson (1994),
bland annat att:

• lösenordet skrivs ofta ner på en lapp som kan komma i orätta händer

• lösenorden skickas ofta helt oskyddade från tangentbordet till något system som
ofta ligger långt borta för verifiering. Då kan lösenordet lätt avlyssnas/fångas upp
och på detta sätt komma i orätta händer.

• möjligheten att pröva olika kombinationer tills rätt lösenord hittas, så kallad
”hacking” är fortfarande ganska lätt.

Dessa punkter får till följd att ett lösenord inte garanterar att det är rätt person som
använder det. Det kan vara vem som helst och informationssystemet har ingen
möjlighet att veta om det är rätt person som använder lösenordet.
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6.4.4 Kraftfullare metoder än lösenord för att unikt identifiera en användare

Genom att använda lösenord tillsammans med ett aktivt kort, som är beskrivet ovan,
kan problemen lösas/minskas. Det finns givetvis andra lösningar och kraftfullare
metoder än att använda lösenord och aktiva kort. Enligt Klein (1993) kan exempelvis
biometriska metoder användas för identifiering. Denna metod kräver dock dyrare och
mer avancerad utrustning samt tar längre tid att utföra verifiering med. Exempel på
biometriska metoder är verifiering med hjälp av fingeravtryck eller dynamisk signatur.
Med det menas att en verklig namnteckning skrivs på en särskild utrustning som
registrerar den färdiga bilden, hur namnteckningen skrevs med avseende på exempelvis
hastighet och tryck.

6.4.5 Krav 3

Björklund (1997) menar att det aktiva kortet skall fungera som en nyckel till samtliga
informationssystem. Inloggning skall ske enligt principen ”En kod - En metod - En
gång ”(Singel - sign - on).

För att ett inloggningssystem praktiskt skall gå att använda i en verksamhet får det inte
vara alltför komplicerat. Björklund (1997) menar att med hjälp av denna princip
underlättas inloggningen. Genom att endast en kod skall användas till samtliga system
istället för en kod per informationssystem underlättar det för användaren att logga in.
Om det skall användas en kod per informationssystem blir det svårt att komma ihåg
alla koder samt vilken kod som går till vilket informationssystem.

Björklund (1997) menar att det endast skall finnas en inloggningsmetod till samtliga
informationssystem. Detta underlättar för användaren genom att de endast behöver lära
sig ett inloggningsförfarande. Det får till följd att användare kommer att känna igen sig
oberoende av informationssystem när de skall logga in.

Inloggning skall endast behövas göras en gång enligt Björklund (1997), för att få
tillgång till samtliga informationssystem. Istället för att varje informationssystem kräver
var sitt separata inloggningsförfarande skall det räcka att genom en första inloggning få
tillgång till de informationssystem som är tillgängliga.

6.4.6 Inloggning enligt principen ”En kod - En metod - En gång ”(Singel - sign -
on).

Med inloggningsproceduren ”Secure Singel Sign-on ” räcker det med enligt Security
Dynamics (1997) att användaren loggar in på nätverket och bevisar äktheten av sin
identitet en gång. Denna inloggning gör att användaren får tillgång till samtliga
tillgängliga informationssystem utan att behöva göra om inloggningsproceduren. Detta
eliminerar behovet av att memorera flera lösenord. ”Secure Singel Sign-on ”
autenticering kan utföras på olika sätt, ett av dem är med hjälp av aktiva kort enligt
Security Dynamics (1997).
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6.4.7 Krav 4

Datainspektionen (1994) och Lagerlund (1996) anser att det bör finnas ett
behörighetskontrollsystem som styr tillgången till journalsystemet och som på detta
sätt begränsar åtkomsten av information i patientjournalen till vad personalen
behöver för att kunna fullfölja sitt arbete.

Lagerlund (1996) anser att syftet med ett behörighetskontrollsystem (se punkt 2.3 för
detaljerad beskrivning) är att endast behörig personal skall få tillgång till information
om en patient och att dataintegriteten skall skyddas. Detta är viktigt eftersom
informationshanteringen ökar med hjälp av datoranvändningen och ger då tillgång till
lagrad information i en omfattning som tidigare inte var möjligt. Informationen kan
sammanställas från olika källor och kombineras på olika sätt till nya
informationsmängder.

Lagerlund (1996) menar att ett viktigt medel för att upprätthålla ett förtroende mellan
vårdgivare och patient är att i datorstödet inkludera ett behörighetskontrollsystem som
svarar mot de ställda krav som finns med avseende på informationssäkerhet.

För att säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till de datoriserade
patientjournalerna behövs det enligt Klein (1993) metoder för att verifiera vem som
använder datorn. Uppgiften att avgöra vilka som skall ha tillgång till
informationssystemet och vad de får göra ligger hos den yttersta säkerhetsansvarige för
varje informationssystem, det vill säga systemägaren.

Enligt Klein (1993) rekommenderas det att använda någon form av
behörighetskontrollsystem  som reglerar åtkomsten till datorns resurser. Behörigheten
kan administreras generellt genom ett operativsystem eller en särskild
systemprogramvara. För mer professionell användning av informationssystem
rekommenderas ett utpräglat behörighetskontrollsystem för att reglera åtkomsten till
datorns resurser.

En huvudanledning till att använda ett behörighetskontrollsystem är enligt Appelqvist,
Bresell, Klein, Lundgren och Sandström (1996) att upprätthålla ett sekretesskydd,
framförallt med avseende på känsliga uppgifter om patienter. Det finns andra
anledningar till att använda ett behörighetskontrollsystem enligt Appelqvist et al
(1996). Det kan gälla vid registrering av information som kan påverka vården av en
patient. Det är då viktigt att endast behörig personal kan utföra sådan registrering. En
annan anledning kan ha att göra med upprätthållandet av informationens integritet. Det
kan gälla situationer som att försäkra sig om att informationen inte har blivit ändrad,
exempelvis för att en patient vill vinna någon fördel eller att personal vill slippa undgå
ansvar.

6.4.8 Aktiva kort i samband med behörighetskontrollsystem

Enligt Appelqvist et al (1996) består ett behörighetskontrollsystem av tre delar:

1. identifiering

2. åtkomstkontroll

3. spårbarhet
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Appelqvist et al (1996) menar att identifiering består av två olika delar. Först skall
användaren som önskar utnyttja informationssystemet på något sätt uppge sin identitet.
Som steg två skall sedan informationssystemet på något sätt verifiera äktheten av den
givna identiteten, med andra ord autenticera den.

Det traditionella sättet är att använda lösenord för autenticering, men lösenord har ett
antal brister. Appelqvist et al (1996) rekommenderar att autenticering skall utföras med
hjälp av kryptografiska metoder och aktiva kort. Det är viktigt att den tekniska
plattformen för säker identifiering använder standardiserade gränssnitt och utrustning
(aktiva kort och kortläsare) i den mån det går. Appelqvist et al (1996) rekommenderar
att följa de specifikationer som utarbetats av föreningen Säkrad Elektronisk
Informationshantering i Samhället (SEIS), som har stor förankring i det svenska
samhället och som bygger på det så kallade Allterminalprojektet.

Åtkomstkontrollen styr tillgången till ett informationssystems samtliga resurser. Enligt
Appelqvist et al (1996) är åtkomstkontrollens möjlighet att reglera användningen av
resurserna beroende av både den underliggande hårdvaran och operativsystemet. För
att få önskad åtkomstreglering av patientjournalsystemet krävs att åtkomstkontroll
också är en del av själv applikationen. Om identifieringen inom applikationen har gjorts
med tillräcklig styrka anser Appelqvist et al (1996) att ytterligare identifiering är
onödig.

Spårbarheten i ett behörighetskontrollsystem används enligt Appelqvist et al (1996) för
att spåra användningen av informationssystemets resurser som sparas i en loggfil. Det
är dock ett krav att varje användare är säkert identifierad och att åtkomstkontrollen är
tillräckligt stark för att kunna säkerställa att loggningen verkligen sker. Detta innebär
att aktiva kort endast används i identifieringsdelen av behörighetskontrollsystemet.

6.5 Uppfyller aktiva kort gällande lagar och föreskrifter?

Som delfråga två i min problemställning hade jag följande fråga:

Är det möjligt att med hjälp av aktiva kort uppfylla de krav på
informationssäkerhet och sekretess som gällande lagar och föreskrifter
kräver?

Av de krav som ovanstående fråga har genererat har jag valt att behandla följande:

1. patientjournallagen (SFS 1985:562) föreskriver att endast personal engagerad i
vården av en patient skall ha tillgång till information om patienten enligt Lagerlund
(1996)

2. Patientjournaler som förs med hjälp av ADB är personregister enligt datalagen
(1973:289). Personregister skall enligt datalagen hanteras på ett sådant sätt att det
inte uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades integritet enligt
Datainspektionen (1994)

När det gäller lagar och föreskrifter har jag valt att begränsa mig till
patientjournallagen, datalagen och Datainspektionens föreskrifter. Detta har jag gjort
eftersom jag anser att det är de lagar och föreskrifter som närmast knyter an till min
fråga. Dessa är även enligt mitt tycke de som behandlar själva patientjournalen mest
noggrant och är därför mest aktuella att undersöka.
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Kraven har jag hittat i litteratur som behandlar patientjournallagen och i
Datainspektionens föreskrifter. Genom sovring av olika krav har jag kommit fram till
att ovanstående är de krav som närmast berör min frågeställning.

Jag anser att dessa två krav täcker min fråga ganska väl, med avseende på de lagar och
föreskrifter som jag har valt att undersöka. Det finns säkert flera aspekter att ta hänsyn
till, än de som jag har tagit upp.

Jag anser att båda kraven bör uppfyllas för att min frågeställning skall anses vara
besvarad. Detta grundar jag på att krav 1 betonar vikten av att endast personal som är
engagerad i vården av en patient skall ha tillgång till informationen i patientjournalen.
Det vill säga att personal som arbetar på kliniken utan att vara involverad i vården av
patienten skall inte få tillgång till informationen.

I krav 2 ligger betoningen mera på, enligt min mening, att det skall framgå vem som
har infört information, att inte informationen förvanskas och att inget får raderas utan
särskilt tillstånd.

6.5.1 Krav 1

Enligt Lagerlund (1996) föreskriver patientjournallagen att endast personal
engagerad i vården av en patient skall ha tillgång till information om patienten.

Vid vården av en patient, på exempelvis en klinik på ett sjukhus, är det endast en
begränsad mängd av personalen som behöver tillgång till den information som finns i
patientjournalen för att kunna utföra sitt arbete. Respekten för patientens integritet
kräver att begränsningar till patientjournalen görs och att den hanteras på ett
betryggande sätt menar Spri (1997). Läsning av ren nyfikenhet godtas inte.

Enligt Spri (1997) är det den som ansvarar för patientjournalerna enligt arkivlagen som
är skyldig att se till att de sekretesskyddade handlingarna förvaras och hanteras på ett
betryggande sätt. När det gäller datoriserade patientjournaler är det nödvändigt att
införa individuella behörighetskoder och andra spärrar enligt Spri (1997).

Dessutom anser Spri (1997) att datorjournalsystemet måste vara utformat på sådant
sätt att informationen inte kan tas ut på diskett, via modem eller på annat sätt, för att
bearbetas eller läsas utan att behörighetsfunktionerna bibehålls för den uttagna
informationen. Vidare hävdar Spri (1997) att informationen inte heller får vara
tillgänglig i samband med service eller uppgradering av systemet.

Vid utskrifter av informationen som finns lagrad i patientjournalerna skall det framgå
enligt Spri (1997) när och var utskriften gjorts, vem som beställt den samt vem som
har godkänt utskriften.

6.5.2 Kan aktiva kort hindra obehörig tillgång till patientinformation?

Genom att använda ett behörighetskontrollsystem tillsammans med aktiva kort, som är
beskrivet under punkt 6.4.7 och 6.4.8, kan begränsningar göras till patientjournalen.
Detta görs med hjälp av individuella behörighetskoder som aktiveras vid inloggning.

Att hindra information att bli uttagen från datorjournalsystemet anser jag är upp till den
systemansvarige att se till. Genom att exempelvis diskettstationerna är låsta och hindra
utomstående att med hjälp av modem komma åt informationen.
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6.5.3 Krav 2

Patientjournallagen är teknikneutral, det vill säga den gäller oberoende av vilket
medium journalen förs med enligt Spri (1997). Patientjournaler som förs med hjälp av
ADB är personregister enligt datalagen (1973:289). Personregister skall enligt
datalagen hanteras på ett sådant sätt att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de
registrerades integritet enligt Datainspektionen (1994). Detta innebär bland annat att
myndigheter, företag, organisationer och enskilda som har personregister måste se till
att dessa har en tillfredsställande ADB-säkerhet.

Många myndigheter behöver använda känsliga personuppgifter i sin verksamhet. Det
måste finnas integritetsskyddande begränsningar av IT-användningen. I annat fall
rubbas förtroendet för myndigheterna och medborgarnas vilja att lämna nödvändiga
uppgifter avtar enligt Nygren (1995).

Enligt Spri (1997) gäller samma regler för ADB-förda journaler som för manuellt förda
journaler. Det innebär bland annat följande:

• Det skall framgå av journalen vem som svarat för införandet av en viss uppgift
(3 § Pjl)

• Kravet på signering måste upprätthållas på motsvarande sätt som vid förande av
manuella journaler (3§ Pjl)

• Rättelse av uppgift får inte medföra att den felaktiga uppgiften förstörs (6§ Pjl)

• Sådana behörighetsnivåer för tillgång till journalerna skall finnas som tillgodoser
patienternas rätt till sekretesskydd och integritet (4§ och 11§ Pjl)

6.5.4 Kan aktiva kort hindra otillbörligt intrång i den registrerades integritet?

Genom digital signering av uppgifter införda i patientjournalen är det möjligt att se
vem som svarar för uppgiften. Detta gäller även kravet på signering av alla uppgifter i
patientjournalen. Hur digital signering utförs med hjälp av aktiva kort och vad det
innebär behandlas under punkt 6.6.1.

Vad gäller rättelse av uppgift utan att den ursprungliga uppgiften förstörs är en fråga
som berör mjukvaruprodukter och hur dessa är konfigurerade.

När det gäller tillgången till patientjournalerna styrs den av olika behörighetsnivåer,
vars uppgift är att skydda patienternas rätt till sekretesskydd och integritet. Tillgången
kan styras med hjälp av ett behörighetskontrollsystem tillsammans med aktiva kort,
som är beskrivet under punkt 6.4.7 och 6.4.8
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6.6 Digital signering med hjälp av aktiva kort

Som delfråga tre i min problemställning hade jag följande fråga:

Är det tekniskt möjligt att med hjälp av aktiva kort digitalt signera
handlingar, samt att skydda användaren från förfalskning av sin egen
signatur?

Av de krav som ovanstående fråga har genererat har jag valt att behandla följande:

1. skall gå att säkerställa att informationen är äkta och oförvanskad med hjälp av
digitala signaturer enligt Knoll (1996)

2. möjlighet att ersätta de manuella underskrifterna med digitala signaturer utan risk
för förfalskning av signaturen enligt Knoll (1996)

3. signeringen av en journalanteckning bör medföra att anteckningen låses, att den ej
kan ändras utan särskild rutin enligt Datainspektionen (1994).

Dessa krav kom fram genom studie av erhållen litteratur om problemområdet samt ur
Datainspektions föreskrifter. Även här gäller att det finns flera krav, men min
motivation till att betrakta dessa krav är samma som under punkt 6.4.

Jag tycker att dessa krav täcker min frågeställning relativt väl, men täcker naturligtvis
inte helt eftersom det vore helt omöjligt att tänka på alla aspekter. Vilka krav behöver
då uppfyllas för att min fråga skall anses besvarad? Jag anser att krav 2 måste
uppfyllas, eftersom den behandlar allt som ingår i frågan. Det gäller både möjligheten
att digitalt signera och kunna utföra detta utan risk för förfalskning av signaturen.

Krav 1 behöver inte uppfyllas för att frågan skall anses besvarad, men bör ändå
uppfyllas eftersom det är viktigt att kunna bedöma om informationen är förvanskad
eller ej. Vad gäller krav 3 behöver inte heller det uppfyllas, men det är dock viktigt att
en journalanteckning inte kan ändras utan särskilda rutiner.

6.6.1 Krav 1

Knoll (1996) menar att det skall gå att säkerställa att informationen är äkta och
oförvanskad med hjälp av digitala signaturer. Detta är viktigt eftersom den
information som förs i en patientjournal skall signeras av den person som ansvarar för
uppgiften, vilket även patientjournallagen kräver.

Enligt Höglund, Nilsson och Santesson (1998) är en digital signatur tekniskt sett en
låsning av ett innehåll till en identitet genom en kryptografisk process. Systemet är
uppbyggt på en teknik med två krypteringsnycklar, en privat och en publik. Det som
krypteras med den privata kan dekrypteras med den publika och tvärtom. Det går inte
att dekryptera med samma nyckel som krypteringen utfördes med.

Själva signeringen går till på följande sätt i en situation där det existerar en avsändare
och en mottagare enligt Höglund et al (1998):

Avsändaren använder en hashalgoritm för att skapa en hashsumma över dokumentet
han vill signera. Hashalgoritmen komprimerar dokumentet till ett värde som vid små
förändringar i dokumentet ger stora förändringar i hashsumman. Den erhållna
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hashsumman krypteras med användarens privata nyckel och resultatet är den digitala
signaturen. Dokumentet och signaturen skickas till mottagaren.

När mottagaren har fått dokumentet och signaturen använder mottagaren avsändarens
publika nyckel på den digitala signaturen och får då ett värde som bör vara
hashsumman av dokumentet. Den publika nyckel får mottagaren från avsändarens
certifikat som finns tillgänglig i en certifikatkatalog.

Mottagaren avslutar verifieringen av den digitala signaturen med att beräkna
hashsumman på ursprungsdokumentet. Om resultatet blir samma som hashsumman
som kom av resultatet av det föregående steget vet mottagaren att dokumentet är
identiskt med det som avsändaren skickade och dessutom att avsändaren är den som
uppgivits.

6.6.2 Kan digital signering med aktiva kort säkerställa informationens äkthet?

Det gäller att säkra att informationen ej kan ändras, avsiktligt eller oavsiktligt och att
ingenting lagts till eller tagits bort, det vill säga att säkra dataintegriteten. Det är även
viktigt att kunna knyta informationen till den person som har signerat den menar
Persson och Klein (1994). Tekniken med digitala signaturer gör det möjligt att uppnå
samma eller större säkerhet som pappersbaserade system erbjuder och samtidigt tillåta
verifiering av dokument som sänds över datakommunikationsnät till annan part.

En äkta digital signatur innebär enligt Persson och Klein (1994) att dokumentet som
ska signeras behandlas med en krypteringsalgoritm, som med en hemlig nyckel räknar
fram ett resultat som oavvisligen hör ihop med orginaldokumentet och med den
signerade personen. Symmetriska krypteringsalgoritmer, exempelvis DES, har
skyddsmetoder som garanterar dataintegriteten, men detta är dock inte en digital
signatur enligt Persson och Klein (1994) för en sådan kräver en viktig egenskap:

Endast innehavaren av signaturen skall kunna skapa den

Detta kan endast uppnås med asymmetrisk kryptering. En svårighet med användningen
av asymmetrisk kryptering för skapande av digitala signaturer har tidigare varit enligt
Persson och Klein (1994) att skydda de hemliga nycklarna som måste existera. Med
hjälp av aktiva kort kan nu den mycket personliga nyckeln förvaras på ett säkert sätt,
nämligen på kortet.

Med moderna asymmetriska krypteringsmetoder, exempelvis RSA, är det möjligt enligt
Persson och Klein (1994) att öppet distribuera en publik nyckel som hör ihop med en
viss användares hemliga nyckel. Denna publika nyckel kan användas till att verifiera en
signatur men ger ingen möjlighet att skapa falska signaturer. Denna princip gör det
möjligt enligt Persson och Klein (1994) att med liten administration hantera både säker
identifiering och dokumentsäkring med digitala signaturer i komplexa öppna system.

6.6.3 Krav 2

Knoll (1996) menar att i dagens hälso- och sjukvårds informationssystem saknas
möjlighet att ersätta de manuella underskrifterna med digitala signaturer utan risk
för förfalskning av signaturen. Detta krav måste uppfyllas om patientjournaler skall
datoriseras, eftersom inga anteckningar eller notationer får skrivas in i en patientjournal
utan att signeras av ansvarig.
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6.6.4 Kan digitala signaturer med aktiva kort ersätta manuella signaturer?

En äkta digital signatur som har egenskapen att endast kunna skapas av innehavaren är
enligt Persson och Klein (1994) motsvarigheten till den manuella signaturen med bläck
på papper, som i stort sett endast kan skrivas av den verklige innehavaren. Detta är
viktigt för den juridiska hållbarheten av digitala signaturer. Denna egenskap behövs för
att kunna binda en person till en viss signatur och för att skydda personen från
eventuell missbruk av sin signatur.

6.6.5 Krav 3

Datainspektionen (1994) anser att signeringen av en journalanteckning bör medföra
att anteckningen låses och att den ej kan ändras utan särskild rutin. Om anteckningen
inte låses är det svårt att veta om den är oförvanskad  eller ej. Vidare menar
Datainspektionen (1994) att om anteckningen i journalen ändras bör detta noteras med
identitet och datum samt att den gamla uppgiften bör framgå.

6.6.6 Medför digital signering av patientjournalanteckning att anteckningen
låses?

Enligt Höglund, Nilsson och Santesson (1998) är en digital signatur tekniskt sett en
låsning av ett innehåll till en identitet genom en kryptografisk process, se även under
punkt 6.6.1. Hur digital signering utförs med hjälp av aktiva kort se under punkt 6.6.2.
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7 Resultat
Detta är en sammanfattning av genomförandet av min undersökning, vars mål var att
försöka besvara huruvida aktiva kort kan användas till att lösa/minska några av de
säkerhetsproblem som uppstår när patientjournaler skall datoriseras. De frågor som jag
har valt att fokusera mig på är följande:

1. Är det tekniskt möjligt för behörig personal att med hjälp av aktiva kort logga in på
olika informationssystem och ge dem tillgång till den information som de behöver i
patientjournalen och ändå hindra obehörig åtkomst?

2. Är det möjligt att med hjälp av aktiva kort uppfylla de krav på informationssäkerhet
och sekretess som gällande lagar och föreskrifter kräver?

3. Är det tekniskt möjligt att med hjälp av aktiva kort digitalt signera handlingar, samt
att skydda användaren från förfalskning av sin egen signatur?

Dessa frågor har genererat vissa krav som jag har försökt att besvara. Jag kommer att
redovisa resultaten till de frågor som är nämnda ovan och i den ordningen.

7.1 Fråga 1

Denna fråga har genererat följande krav:

1. varje användare skall vara en säkert identifierad person och identifiering av
användare/personal skall vara säker och bekväm.

2. det behövs kraftfullare metoder än endast lösenord för att unikt identifiera en
användare eftersom lösenord anses av allt fler som en otillräcklig mekanism för
kontroll av användares identitet och behörighet.

3. det aktiva kortet skall fungera som en nyckel till samtliga system. Inloggning skall
ske enligt principen ”En kod - En metod - En gång ”(Singel - sign - on).

4. det bör finnas ett behörighetskontrollsystem som styr tillgången till journalsystemet
och som på detta sätt begränsar åtkomsten av information i patientjournalen till vad
personalen behöver för att kunna fullfölja sitt arbete.

7.1.1 Krav 1

Första kravet innebär att varje användare skall vara en säkert identifierad person och
identifiering av användare/personal skall vara säker och bekväm.

Grundläggande för att uppnå hög informationssäkerhet är att alla användare säkert kan
identifieras. Det är därför som identifieringen av användaren måste utföras för att inte
ge obehöriga möjlighet att få tillgång till informationssystemen, eftersom patientens
förtroende för det sätt som informationen hanteras får inte hotas.

Att identifieringen skall vara bekväm får dock inte prioriteras till den grad att
säkerheten sätts åt sidan. Risken finns dock att besvärliga identifieringsrutiner gör att
användarna/personalen inte loggar ut utan låter systemet vara öppet. Detta kan få till
att följd obehöriga får tillgång till sekretessbelagd information.
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Går det att säkert identifiera en person med hjälp av aktiva kort?

Säker identifiering av en användare kan lösas med autenticering med hjälp av aktiva
kort, vilket innebär att den uppgivna identiteten på säkert sätt verifieras. Detta kan
utföras på olika sätt och det som förordas av många datasäkerhetsexperter är en metod
som använder ett lösenord som ”låser upp” det personliga aktiva kortet. Fördelen med
denna metod är att lösenordet aldrig exponeras utanför en mycket lokal miljö. Detta är
både bekvämt och säkert eftersom användaren endast behöver ett aktivt kort och ett
lösenord. Hur detta fungerar redovisas under punkt 6.6.2. En viktig fördel med denna
metod är att den information som sänds över kommunikationsnätet inte ger någon
möjligheten att ta del av personlig information. Detta uppfylls genom att det som sänds
över nätet bygger på slumptal som är olika varje gång. Denna metod kan utföras med
hjälp av symmetrisk och asymmetrisk kryptering, där den asymmetriska
krypteringsmetoden är den säkraste.

7.1.2 Krav 2

Andra kravet innebär att det behövs kraftfullare metoder än endast lösenord för att
unikt identifiera en användare eftersom lösenord anses av allt fler som en otillräcklig
mekanism för kontroll av användarens identitet och behörighet.

Att endast använda ett lösenord som inloggningsmedel räcker inte för att garanterar att
det är rätt person som använder det och det går därmed inte att säkerställa identiteten
på personen.

Vad kan då göras för att unikt identifiera en användare?

Genom att använda lösenord tillsammans med ett aktivt kort som är beskrivet ovan kan
problemet lösas/minskas. Det går även att använda biometriska metoder, såsom
fingeravtryck, för identifiering. Denna metod är dock dyrare och det tar längre tid att
utföra verifieringen.

7.1.3 Krav 3

Det tredje kravet innebär att det aktiva kortet skall fungera som en nyckel till samtliga
informationssystem. Inloggning skall ske enligt principen ”En kod - En metod - En
gång ”(Singel - sign - on).

För att ett inloggningssystem praktiskt skall gå att använda i en verksamhet får det inte
vara alltför komplicerat. Detta uppfylls genom att endast behöva logga in en gång med
hjälp av en kod och en metod för att få tillgång till samtliga informationssystem.

Kan inloggning med aktiva kort ske enligt ovanstående princip?

Med Security Dynamics´s inloggningsprocedur ”Secure Singel Sign-on ” räcker det
med att användaren loggar in på nätverket och bevisar äktheten av sin identitet en
gång, för att få tillgång till samtliga informationssystem. ”Secure Singel Sign-on ”
autenticering kan utföras på olika sätt, ett av dem är med hjälp av aktiva kort enligt
Security Dynamics.
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7.1.4 Krav 4

Det fjärde kravet innebär att det bör finnas ett behörighetskontrollsystem som styr
tillgången till journalsystemet och som på detta sätt begränsar åtkomsten av
information i patientjournalen till vad personalen behöver för att kunna fullfölja sitt
arbete.

Syftet med ett behörighetskontrollsystem (se punkt 2.3 för detaljerad beskrivning) är
att endast behörig personal skall få tillgång till information om en patient och att
upprätthålla ett sekretesskydd samt att dataintegriteten skall skyddas. Detta är viktigt
för att upprätthålla ett förtroende mellan vårdgivare och patient. Själva uppläggningen
av behörighetsnivåerna, alltså vem som skall få tillgång till vad, det ansvaret ligger hos
den yttersta säkerhetsansvarige för varje informationssystem, det vill säga
systemägaren.

Hur kan aktiva kort användas i samband med behörighetskontrollsystem?

Ett behörighetskontrollsystem av tre delar:

1. identifiering

2. åtkomstkontroll

3. spårbarhet

Identifiering i sin tur består av två olika delar. Den första delen innebär att användaren
som önskar utnyttja informationssystemet på något sätt skall uppge sin identitet. Som
steg två skall sedan informationssystemet på något sätt verifiera äktheten av den givna
identiteten, med andra ord autenticera den.

Autenticering kan utföras med hjälp av kryptografiska metoder och aktiva kort, som är
beskrivet under punkt 6.6.2.

Aktiva kort används inte till åtkomstkontroll och spårbarhet, eftersom kortets funktion
till störst del ligger i att ge möjlighet till säker identifiering. Åtkomsten regleras sedan
av behörighetskontrollsystemet genom de uppgifter som ges vid identifieringen.
Spårningen används för att spåra användningen av informationssystemets resurser vars
resultat sparas i en loggfil.

7.2 Fråga 2

Denna fråga har genererat följande krav:

1. patientjournallagen föreskriver att endast personal engagerad av en patient skall ha
tillgång till information om patienten.

2. Patientjournaler som förs med hjälp av ADB är personregister enligt datalagen och
personregister skall enligt datalagen hanteras på ett sådant sätt att det inte
uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades integritet.
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7.2.1 Krav 1

Det första kravet innebär att patientjournallagen föreskriver att endast personal
engagerad av en patient skall ha tillgång till information om patienten. I samband med
vård av en patient är det endast en begränsad mängd av personalen som behöver
tillgång till den information som finns lagrad i patientjournalen om denna patient för att
kunna utföra sitt arbete. Respekten för patientens integritet kräver att begränsningar till
patientjournalen görs och att den hanteras på ett betryggande sätt. När det gäller
datoriserade patientjournaler är det nödvändigt att införa individuella
behörighetskoder.

Kan aktiva kort hindra obehörig tillgång till patientinformation?

Genom att använda ett behörighetskontrollsystem tillsammans med aktiva kort, som är
beskrivet under punkterna 6.4.7-6.4.8,  kan begränsningar göras till patientjournalen.
Detta görs med hjälp av individuella behörighetskoder som aktiveras vid inloggning.

7.2.2 Krav 2

Patientjournallagen är teknikneutral, det vill säga, den gäller oberoende av vilket
medium journalen förs i. Det andra kravet innebär att patientjournaler som förs med
hjälp av ADB är personregister enligt datalagen och personregister skall enligt
datalagen hanteras på ett sådant sätt att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de
registrerades integritet. Detta innebär bland annat att myndigheter, företag,
organisationer och enskilda som har personregister måste se till att dessa har en
tillfredsställande ADB-säkerhet.

Samma regler gäller för ADB-förda journaler som för manuellt förda journaler. Det
innebär bland annat följande:

• Det skall framgå av journalen vem som svarat för införandet av en viss uppgift
(3 § Pjl)

• Kravet på signering måste upprätthållas på motsvarande sätt som vid förande av
manuella journaler (3§ Pjl)

• Rättelse av uppgift får inte medföra att den felaktiga uppgiften förstörs (6§ Pjl)

• Sådana behörighetsnivåer för tillgång till journalerna skall finnas som tillgodoser
patienternas rätt till sekretesskydd och integritet (4§ och 11§ Pjl)

Kan aktiva kort hindra otillbörligt intrång i den registrerades integritet?

Genom digital signering av uppgifter införda i patientjournalen är det möjligt att se
vem som svarar för uppgiften. Detta gäller även kravet på signering av alla uppgifter i
patientjournalen. Hur digital signering utförs med hjälp av aktiva kort och vad det
innebär behandlas under punkt 6.6.1

Vad gäller rättelse av uppgift utan att den ursprungliga uppgiften förstörs är en fråga
som berör mjukvaruprodukter och hur dessa är konfigurerade. Tillgången till
patientjournalerna regleras av olika behörighetsnivåer, vars uppgift är att skydda
patienternas rätt till sekretesskydd och integritet. Tillgången kan styras med hjälp av ett
behörighetskontrollsystem tillsammans med aktiva kort, som är beskrivet under
punkterna 6.4.7 och 6.4.8
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7.3 Fråga 3

Denna fråga har genererat följande krav:

1. skall gå att säkerställa att informationen är äkta och oförvanskad med hjälp av
digitala signaturer.

2. möjlighet att ersätta de manuella underskrifterna med digitala signaturer utan risk
för förfalskning av signaturen.

3. signeringen av en journalanteckning bör medföra att anteckningen låses, att den ej
kan ändras utan särskild rutin.

7.3.1 Krav 1

Det första kravet innebär att det skall gå att säkerställa att informationen är äkta och
oförvanskad med hjälp av digitala signaturer. Detta är viktigt eftersom den information
som förs i en patientjournal skall signeras av den person som ansvarar för uppgiften,
vilket även patientjournallagen kräver. En digital signatur är tekniskt sett en låsning av
ett innehåll till en identitet genom en kryptografisk process. Systemet är uppbyggt på
en teknik med två krypteringsnycklar, en privat och en publik. Hur själva signeringen
går till beskrivs under punkterna 6.6.1-6.6.2.

Kan digital signering med aktiva kort säkerställa informationens äkthet?

Det gäller att säkra att informationen ej kan ändras och att säkra dataintegriteten. Det
är även viktigt att kunna knyta informationen till den person som har signerat den.
Tekniken med digitala signaturer gör det möjligt att uppnå samma eller större säkerhet
som pappersbaserade system erbjuder.

En äkta digital signatur innebär att endast innehavaren av signaturen skall kunna skapa
den. Detta görs genom att det dokumentet som ska signeras behandlas med en
krypteringsalgoritm, som med en hemlig nyckel räknar fram ett resultat som
oavvisligen hör ihop med orginaldokumentet och med den signerade personen. Detta
kan endast uppnås med asymmetrisk kryptering. En svårighet med användningen av
asymmetrisk kryptering för skapande av digitala signaturer har tidigare varit att skydda
de hemliga nycklarna som måste existera. Med hjälp av aktiva kort kan nu den mycket
personliga nyckeln förvaras på ett säkert sätt, nämligen på kortet.

7.3.2 Krav 2

Det andra kravet innebär att det skall finns möjlighet att ersätta de manuella
underskrifterna med digitala signaturer utan risk för förfalskning av signaturen. Detta
krav måste uppfyllas om patientjournaler skall datoriseras, eftersom inga anteckningar
eller notationer får skrivas in i en patientjournal utan att signeras av ansvarig.

Kan digitala signaturer med aktiva kort ersätta manuella signaturer?

En äkta digital signatur som har egenskapen att endast kunna skapas av innehavaren är
motsvarigheten till den manuella signaturen med bläck på papper, som i stort sett
endast kan skrivas av den verklige innehavaren. Detta är viktigt för den juridiska
hållbarheten av digitala signaturer. Denna egenskap behövs för att kunna binda en
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person till en viss signatur och för att skydda personen från eventuell missbruk av sin
signatur.

7.3.3 Krav 3

Det tredje kravet innebär att signeringen av en journalanteckning bör medföra att
anteckningen låses och att den ej kan ändras utan särskild rutin. Om anteckningen inte
låses är det svårt att veta om den är oförvanskad  eller ej.

Medför digital signering av patientjournalanteckning att anteckningen låses?

En digital signatur är tekniskt sett en låsning av ett innehåll till en identitet genom en
kryptografisk process, se även under punkt 6.6.1. Hur digital signering utförs med
hjälp av aktiva kort se under punkt 6.6.2.

7.4 Sammanställning av resultat

Fråga 1:

Är det tekniskt möjligt för behörig personal att med hjälp av aktiva kort logga in på
olika informationssystem och ge dem tillgång till den information som de behöver i
patientjournalen och ändå hindra obehörig åtkomst?

Beskrivning Lösning

Krav 1 varje användare en säkert identifierad person Ja, autenticering med hjälp av aktiva kort

Krav 2 kraftfullare metoder för unik identifikation Ja, använda lösenord tillsammans med aktivt kort

Krav 3 En kod - En metod - En gång Kanske, ”Secure Singel Sign-on”

Krav 4 BKS som styr tillgången till journalsystemet Ja, i identifieringsdelen av BKS:et

Fråga 2:

Är det möjligt att med hjälp av aktiva kort uppfylla de krav på informationssäkerhet
och sekretess som gällande lagar och föreskrifter kräver?

Beskrivning Lösning

Krav 1 endast personal engagerad av en patient skall
ha tillgång till information om patienten

Ja, BKS tillsammans med aktivt kort

Krav 2 personregister hanteras utan otillbörligt
intrång i de registrerades integritet

Kanske, digital signering
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Fråga 3:

Är det tekniskt möjligt att med hjälp av aktiva kort digitalt signera handlingar, samt att
skydda användaren från förfalskning av sin egen signatur?

Beskrivning Lösning

Krav 1 säkerställa att informationen är äkta Ja, digital signering

Krav 2 ersätta manuell underskrifter med digital
signaturer

Ja, om den är juridisk hållbar

Krav 3 signeringen av en journalanteckning bör medföra
att anteckningen låses

Ja
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8 Slutsatser och diskussion
Här kommer jag först att redogöra mina slutsatser med avseende på min
problemställning. Vidare kommer det att föras en diskussion om resultatet och
rapporten i sin helhet. Mina erfarenheter kommer även att redovisas och till sist
kommer förslag till fortsatt arbete att redovisas.

8.1 Slutsatser

Det verkar som om att aktiva kort kan lösa/minska de flesta av de säkerhetsproblem
som jag undersökt, när det gäller datorisering av patientjournaler. Det krävs dock att
ett antal andra faktorer skall fungera. Några av dessa är ett fungerande
behörighetskontrollsystem och ett informationssystem som är lämpad för hantering av
patientjournaler, där rättelser av data inte får inverka på redan registrerad data samt att
digitala signaturer har samma juridiska status som manuella signaturer.

Det är viktigt att ha ett fungerande behörighetskontrollsystem som styr tillgången till
patientjournalerna. Utan ett sådant system vore det svårt att begränsa och kontrollera
tillgången.

Ett lämpligt informationssystem är också viktigt, eftersom de anteckningar som finns
registrerade får inte raderas eller förvanskas enligt lag. Det gäller även om de är
felaktiga, det skall vara möjligt att gå in i systemet och läsa samtliga anteckningar som
har blivit skrivna om en patient.

För att digitala signaturer skall kunna ersätta manuella måste de ha samma juridiska
status för att kunna användas till exempelvis bevisning. Orsaken till att jag har nämnt
dessa tre faktorer, är att jag bedömer dem vara viktiga för att kunna införa
datoriserade patientjournaler.

Rent generellt tycker jag att idén med att använda aktiva kort som säkerhetshjälpmedel
är bra. Detta grundar jag på att kortet är litet och smidigt att bära med sig och erbjuder
flera säkerhetsfunktioner såsom säker identifiering, kryptering och digital signering. De
flesta personer i dagens samhälle har någon form av kontokort eller bankkort, detta
gör att de känner till produkten och hur kortet skall användas. Även om de aktiva
korten har nackdelar bedömer jag att de övervägs av fördelarna.

Många experter menar att aktiva personalkort är den bästa tekniken för att skydda
information i datorsystem, datakommunikation samt för hantering av digitala
signaturer. Det kanske stämmer, men jag skulle ändå vilja undersöka alternativa
metoder som kan användas i detta sammanhang innan jag håller med om detta. Aktiva
kort är dock en relativt ny och obeprövad teknik i denna miljö och borde därför dras
med några barnsjukdomar som ännu inte är åtgärdade.

Även om jag inte fick särskild mycket information direkt från tillverkare av aktiva kort
är ändå en del av informationen jag använt mig av från dem. Risken med att nyttja
information från tillverkare är att de gärna överdriver fördelarna med deras produkter
och förringar nackdelarna. Detta är faktorer som måste beaktas, men deras mål är ändå
att ha nöjda kunder och därför kan de inte överdriva för mycket. Deras främsta mål är
att tjäna pengar och utan nöjda kunder uppfylls inte detta mål.



8 Slutsatser och diskussion

52

8.1.1 Aktiva kort som hjälpmedel vid inloggning

Den information som jag har fått fram och använt mig av i min undersökning pekar på
att aktiva kort kan användas som hjälpmedel vid inloggning. Detta grundar jag på att
flera oberoende källor hävdar samma sak; att aktiva kort kan användas vid identifiering
när inloggning på informationssystemen skall ske. Detta utförs genom att varje
användare har ett eget privat aktivt kort som de i kombination med ett lösenord
använder för att logga in på informationssystemen.

Den metod som till en rimlig kostnad verkar säkrast för att bevisa sin identitet är
kryptografisk autenticering med utmaning - svar, som använder sig av en asymmetrisk
krypteringsmetod. Denna metod bygger på principen att informationssystemet skickar
ett slumptal, som är olika vid varje inloggningstillfälle, som det aktiva kortet krypterar
och sedan skickar tillbaka detta som ett svar. Informationssystemet gör sedan en
liknade beräkning för att verifiera kortets äkthet.

Det finns givetvis andra metoder som är säkrare men de är enligt min uppfattning både
dyrare och tar längre tid i anspråk, exempelvis biometriska metoder såsom
fingeravtryck och dynamisk signatur. Dessa metoder används oftast i mer extrema
situationer där säkerheten är A och O, exempelvis i försvaret.

Om inloggningsförfarandet kan göras enligt principen ”En kod - En metod - En gång”
och på detta sätt få tillgång till samtliga informationssystem är jag inte helst säker på.
Förvisso menar Security Dynamics att detta går genom att använda deras ”Secure
Singel Sign-on” system. Eftersom jag inte har mer information om detta system än det
som finns presenterat på deras hemsida på Internet, kan jag inte ta ställning till om eller
hur bra det fungerar. Det vore bra om det fungerade eftersom det skulle förenkla och
underlätta inloggningen till informationssystemen.

För att användare skall få tillgång till den information som de behöver utan att få
tillgång till för mycket eller för lite, verkar det som om att ett
behörighetskontrollsystem i kombination med ett aktivt kort är en bra lösning. Det
krävs dock att behörighetskontrollsystemet administreras på rätt sätt, genom att
användarkonton läggs upp som reglerar vad de skall få tillgång till. Detta är inte lätt
men det påverkar inte samspelet med det aktiva kortet. Kortet används endast i
samband med identifieringen, vad gäller åtkomstkontroll och spårbarhet sköter
behörighetskontrollsystemet dessa utan kortet.

Det gäller dock att inte begränsa tillgången till informationen för alltför många av
personalen, då det kan innebära en fara vid akutsituationer och vid exempelvis
semester. Självklart finns det psykologutlåtande och andra känsliga uppgifter som
personalen ska stängas ute ifrån. Detta är en svår balansgång som den systemansvarige
får lösa.

8.1.2 Uppfyller aktiva kort gällande lagar och föreskrifter?

När det gäller de lagar och föreskrifter som jag tittade närmare på i min undersökning,
verkar det som om att aktiva kort till stor del uppfyller dessa. Det krävs dock andra
tillbehör för att detta skall uppfyllas. Det behövs ett behörighetskontrollsystem som
begränsar tillgången till patientjournalen samt att det krävs möjlighet att utföra digitala
signaturer.
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Behörighetskontrollsystemets uppgift tillsammans med det aktiva kortet, är att se till
att endast personal som är engagerad i vården av patienten skall få tillgång till
informationen. Detta föreskriver patientjournallagen och det är min uppfattning, med
reservation, att detta uppfylls. Jag har i detta fall endast en källa att grunda min
uppfattning på, men jag bedömer dock att det verkar stämma.

Om aktiva kort kan hindra att det uppkommer otillbörligt intrång i den registrerades
integritet vid hantering av patientjournalerna, är svårt att säga. Genom digitala
signaturer som utförs med hjälp av aktiva kort kan det framgå vem som har infört en
viss uppgift i patientjournalen. Det samma gäller vid rättelse av felaktiga uppgifter.
Detta gör att det går att spåra vem som har gjort vad, men det är ingen garanti för att
integriteten inte kränks. Jag bedömer dock att risken för kränkning minskar genom
användandet av aktiva kort, i förhållande till att endast använda lösenord.

8.1.3 Digital signering med hjälp av aktiva kort

Det är möjligt att skapa digitala signaturer med hjälp av aktiva kort. Detta utförs
genom att använda krypteringsnycklar som kan lagras på kortet. För att garantera att
endast innehavaren av signaturen skall kunna skapa den måste asymmetriska
krypteringmetoder användas. Enligt källor kan tekniken med digitala signaturer göra
det möjligt att uppnå likvärdig eller eventuellt större säkerhet än vad papperssystem
erbjuder. Detta kan säkert stämma, men jag kan inte uttala mig om hur det fungerar i
praktiken. Det är en sak att det är möjligt i teorin, men att utföra det i praktiken utan
allt för stort besvär är en annan sak.

Risken för att digitala signaturer skall förfalskas tror jag är mindre än vid manuella
signaturer. Ingenting i databranschen verkar omöjligt, därför tror jag att även digitala
signaturer kan förfalskas. Jag tror dock att det krävs en hel del kunskap i området,
vilket gör att det endast ett fåtal som kan utföra dessa förfalskningar. Om jämförelse
gör till manuella, kan i stort sett vem som helst förfalska en manuell signatur och få den
godkänd med mindre att en grafolog granskar signaturen.

Låsning av en anteckning med hjälp av digital signatur verkar gå bra, då själva den
digitala signeringen tekniskt sett är en låsning av innehållet till en identitet genom en
kryptografisk process.

8.2 Diskussion

Jag tycker att själva undersökningen i sin helhet har gått bra. Den största delen av
materialet som jag har arbetat med har varit ganska lätt att få tag i. Dock bör det
betonas att jag hade hoppats på att kunna använda mig av flera källor än vad jag har
gjort. Orsaken till att det inte blev flera källor är att jag inte hittade några som hade
något ytterligare att tillägga än de som jag använde mig av.

Jag hittade inga källor som hade något direkt negativt att säga om aktiva kort. Detta
tycker jag är en brist i min undersökning, eftersom jag anser att det bör finns
synpunkter från båda sidor och inte bara från den positiva sidan. Det kanske bara finns
positiva saker att säga om aktiva kort i samband med patientjournaler. Jag tvivlar dock
på att det är sant, enligt min erfarenhet har allt både en framsida och en baksida.
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De flesta källor som jag har använt mig av är skrivna mellan 1994 och 1997, några få
är skrivna tidigare. Jag har inte hittat material som har skrivits senare, men jag tror
dock inte att det påverkar mitt resultat i någon stor utsträckning. Detta grundar jag på
att aktiva korttekniken inte har förändrats nämnvärt de senaste åren och det borde inte
ha skett något revolutionerande utan att det skulle finnas något skrivit om det. Det som
har hänt enligt vad jag har uppmärksammat, är att nya tillbehör har kommit fram och
nya tillämpningsområden har uppmärksammats. Med denna motivering anser jag mig
kunna säga att de källor som jag har använt, är tillräckligt aktuella för att kunna ge en
bra bild över vad aktiva kort klara av i dagsläget.

En ytterligare brist i min undersökning är att det saknas mer detaljerad information om
vad aktiva kort har för möjligheter. Detta har sin grund i att jag inte fick tag i de
personer och företag som sitter inne med denna typ av information. Jag kunde kanske
ha ansträngt mig mer än jag har gjort för att inhämta denna information, även om jag
anser mig ha gjort vad jag har kunnat för att uppnå detta.

Jag skulle kanske ha tittat på flera lagar och föreskrifter än jag gjorde, men jag valde
att begränsa mig till dem som direkt berörde patientjournaler. Jag tycker att den del av
rapporten är lite tunn, men det var mycket svårare än jag trodde att hitta material om
detta område.

Vad gäller min undersökningsmetod tycker jag att den har varit bra för min
problemställning eftersom problemställning är av generell karaktär. Det hade dock
varit bra om jag hade lyckats att få tag i de personer som jag ämnade att intervjua.
Dessa personer tror jag hade kunnat bidra med en hel del kompletterande information.
Jag skulle gärna ha velat gjort en fallstudie i någon form, för att se med egna ögon hur
det fungerar i praktiken. Resultatet från fallstudien hade kanske bidragit med en del
information, men eftersom problemets karaktär är generell hade jag inte kunnat bygga
min undersökning på en fallstudie. Detta på grund av att jag anser att det krävs flera
oberoende försök eller fallstudier för att kunna dra generella slutsatser.

I en undersökning av detta slag, litteraturstudie med kompletterande intervjuer, finns
alltid en viss osäkerhet vad gäller resultatet. Eftersom jag har varit tvungen att mer
eller mindre tro på vad källorna har skrivit eller sagt, utan att själv kunna undersöka
hur det fungerar i verkligheten. En annan aspekt som bör uppmärksammas är att det
finns flera källor, som jag inte har använt mig av eller som jag inte känner till, som har
skrivit om detta område. Frågan är om de har samma uppfattning vad gäller aktiva kort
och datoriserade patientjournaler som de källor som jag har använt mig av. Jag anser
att detta är en av de största osäkerhetsfaktorerna när det gäller litteraturstudier. Det
finns ingen möjlighet att läsa allt som finns skrivet om ett område och därför sker en
sovring av det tillgängliga materialet. Hur denna sovring går till har stor betydelse för
resultatet. Jag kan därför inte helt säkert säga att det resultat som jag har kommit fram
till stämmer till 100%.

Jag anser dock att det resultat som jag fick fram genom min undersökning stämmer
ganska väl överens med det resultat som jag förväntade mig. Hade resultatet med en
annan undersökningsmetod visat att aktiva kort inte är en bra metod vid hantering av
datoriserade patientjournaler? Jag tror inte det, eftersom det verkar vara den teknik
som införs på de flesta sjukhus i Sverige och även i andra länder. Jag bedömer att
sannolikheten för att alla dessa oberoende instanser skulle ha fel och komma fram till
likvärdiga slutsatser inte är stor. Det kanske inte är den bästa, men om hänsyn skall tas
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till kostnad, användarvänlighet, inkörningstid och så vidare, är det troligtvis den mest
lämpliga lösningen.

Jag bedömer att aktiva kort är ett lämpligt säkerhetshjälpmedel vad hantering av
datoriserade patientjournaler. Det verkar vara en av de bästa metoderna för att
lösa/minska de problem som uppstår i denna situation enligt de källor som jag har
använt mig av.

Jag anser att genom att använda ett personalkort, som idag fungerar som ett ID-kort,
som en del av säkerhetssystemet vid hantering av datoriserade patientjournaler kan
säkerheten höjas. Det aktiva kortet, som personalkort, kan ha flera funktioner. Några
av dessa är:

• ID-kort, med fotografi och personliga uppgifter

• använda magnetremsan vid exempelvis inpasseringskontroll till olika områden som
inte obehöriga skall ha tillträde till

• använda chipet till inloggning, digitala signaturer och kryptering av dokument.

Eftersom kortet kan och används till många olika saker, är risken mindre att
användaren glömmer kortet på ett ställe. Det syns direkt om inte personen har sitt ID-
kort på sig. Om användaren skall gå igenom en passeringskontroll och kortet saknas
måste denne gå och hämta kortet där det sist användes. Jag bedömer att detta minskar
risken att kortet lämnas kvar i kortläsaren vid datorn. När kortet tas bort från
kortläsaren loggar personen automatiskt ut, det är därför viktigt att användaren alltid
ta med sig kortet när denne lämnar datorn.

Detta resonemang gäller inte uteslutande för sjukvården och patientjournaler utan kan
appliceras i en mängd olika situationer. Ett exempel på detta kan vara ett trafikkort,
där fotografi med personliga uppgifter skulle motsvara dagens körkort. Magnetremsan
skulle kunna användas till samtliga bensinstationer, vilket skulle göra att vi slipper ha
ett bensinkort till varje bensinbolag. Chipet skulle kunna ha den funktionen att genom
att stoppa in kortet i en kortläsare i bilen skulle bilen gå att starta, när kortet tas ut
stannar bilen. Bilägaren skulle kunna bestämma vilka personer som han vill skall kunna
låna hans bil genom att ge dem behörighet till bilen. Detta trafikkort skulle fungera som
ett körkort, bensinkort och som en extra nyckel till bilen som ett extra stöldskydd.

8.3 Erfarenheter

Jag trodde inte att jag skulle klara av att hålla tidsplanen i den utsträckning som jag
gjorde, detta var en positiv erfarenhet för mig.

När det gäller tillgång till material har det inte alltid gått att få tag i det som jag ville.
Ett exempel är när jag skulle skriva om olika metoder gick jag till Skövde högskolas
biblioteket och letade. Det visade sig att i stort sett alla böcker var utlånade, det
samma gällde för Skövde stadsbibliotek. Jag hade inte varit förutseende som de flesta
andra, vilket fick till följd att jag ringde runt till olika studenter och försökte låna av
dem om de var klara med böckerna. Jag fick låna några men kanske hade jag valt andra
böcker om jag hade kunna välja fritt. Ett visdoms ord ”var ute i god tid”.
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Jag har lånat mycket material från Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut (Spri)
och jag blev förvånad över hur lätt det var att låna och låna om materialet. Jag var
inställd på att det skulle vara köer för att låna material från Spri, eftersom det är ett
välkänt institut. En förklaring kan vara att mitt ämne inte engagerar särskilt många och
därför var tillgången på materialet inga problem.

8.4 Uppslag till fortsatt arbete

För att gå vidare med mitt arbete bedömer jag att det skulle inriktas på mer praktiska
frågor än de som jag har behandlat i min undersökning. Jag skulle tycka att det vore
intressant att få deltaga i den planerade fallstudien i MedIT/ME/SÄK projektet, om det
startas igen. Detta skulle ge en praktisk erfarenhet av användandet av aktiva kort i
verklig miljö.

Något som jag också tycker vore intressant att studera är vilka resurser som införandet
av aktiva kort skulle ta i anspråk. Det gäller aspekter som bland annat kostnad,
utrustning, tid och personal. Några frågor som jag skulle undersöka vid fortsatt arbete
vore följande:

• Vad kostar det att införa aktiva kort i inledningsskedet och vilka underhålls- och
driftkostnader blir det i framtiden?

• Måste befintlig utrustning bytas ut eller går det att komplettera redan existerande?

• Hur lång tid tar inledningsskedet och efter hur lång tid kan det anses vara inkört?

• Krävs det extra personal i inledningsskedet?

• Vad anser personalen om aktiva kort?

Några av dessa frågor skulle kunna besvaras med en intervju- eller enkätundersökning
av berörd personal. Genom att få in synpunkter från de som skall eller arbetar med de
aktiva korten, kan information erhållas om bland annat funktionalitet,
användarvänlighet och tillförlitlighet.
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Aktivt kort

Kallas även för smarta kort, Smart Cards, IC-kort. Det är ett kort av typen kreditkort
eller ID-kort med inbyggd mikrodator - ett chip som kan lagra och bearbeta data,
exempelvis lagra krypteringsnycklar och algoritmer samt utföra vissa beräkningar.

Algoritm

Matematisk beskrivning av en komplicerad räkneoperation i flera steg för exempelvis
kryptering.

Asymmetrisk kryptering

Kryptografisk metod där olika nycklar används för kryptering och dekryptering

Autenticering

En procedur för kontroll av uppgiven identitet (äkthetsverifiering) som garanterar att
en person är den han/hon utger sig vara.

Behörighetskontrollsystem (BKS)

De funktioner som i informationssystemet som upprätthåller informationssäkerheten
benämns sammantaget för behörighetskontrollsystem. De är funktioner för
identifiering, åtkomstkontroll och loggning.

Certifieringsorgan - Certification Authority (CA)

Certifieringsorganet är en betrodd tredje part som utfärdar och distribuerar
nyckelparet, bestående av en publik och en hemlig nyckel. Certifieringsorganet
ansvarar också för att publicera den publika nyckeln i en elektronisk katalog och delge
rätt användare den hemliga nyckeln. Certifieringsorganet är den organisation, eller en
enhet inom denna, som är ansvarig för utfärdandet av certifikat och eventuell
kortutgivning. Den tillhandahåller bland annat teknisk- och säkerhetslösning,
administrativa rutiner samt säker och smidig distribution för certifiering och
kortutgivning.

Certifieringskatalog

Ett certifieringsorgan kan välja att hålla alla utgivna publika nycklar (certifikat) allmänt
tillgängliga i en certifieringskatalog där nycklarna presenteras.

Card Acceptor Device (CAD)

Denna utgör länken mellan det aktiva kortet och tillämpningsområdet. Den används för
att kunna läsa data från det aktiva kortet och för att kunna skriva data till kortet.
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DES-algoritm

Data Encryption Standard. En allmänt erkänd symmetrisk krypteringsalgoritm.

Digital signatur

En elektronisk motsvarighet till en manuell underskrift av en fysisk person som kan
säkerställa ett dokuments äkthet. En kryptografisk kontrollsumma framräknad med en
asymmetrisk krypteringsmetod som hör ihop med en viss datamängd.

Hashalgoritm

Används för att bearbeta ett meddelande/dokument och skapa en checksumma (ett
hashvärde). Storleken på checksumman är oberoende av meddelandets storlek.
Algoritmen fungerar så att om en enda av meddelandets ettor och nollor förvanskas så
blir den beräknade checksumman felaktig vid en kontroll.

Kryptering

Omvandling av läsbar text (klartexten) till oläsbar text (kryptogrammet) med hjälp av
en uppsättning regler (algoritmen) och en nyckel (en serie tecken).

Patientjournal

Anteckningar som görs och handlingar som upprättas eller inkommer i samband med
vården och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden och om vårdåtgärder.

PIN-kod

Personal Identification Number (PIN) - är ett lösenord av begränsad längd som ofta
används vid inloggning till olika IT-system.

RSA-algoritm

En matematisk beräkningsregel uppkallad efter skaparna Rivest, Shamir och Adleman.
Allmänt vedertagen krypteringsalgoritm för asymmetrisk kryptering baserad på ett
nyckelpar, där den ena nyckeln är hemlig och den andra publik.

Symmetrisk kryptering

Sändaren och mottagaren måste ha samma hemliga nyckel. Denna nyckel används för
både kryptering och dekryptering.

Utmaning - svar
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Teknik för äkthetsverifiering där ett slumptal sänds till ett aktivt kort som krypterar
slumptalet med hjälp av en individuell hemlig nyckel och sänder tillbaka ett svar för
verifiering. Detta svar blir olika för varje gång.


