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Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och 
för digital post  
 

E-hälsomyndighetens ställningstagande  
E-hälsomyndigheten tillstyrker de förslag som presenteras i promemorian 
med nedanstående kommentarer.  

E-hälsomyndighetens kommentarer 

1.1 Förslag till lag om auktorisationssystem i fråga om tjänster för 
elektronisk identifiering och för digital post 
- Godkännande av leverantörer och ingående av avtal (12 §)  

I § 12, andra och tredje styckena, anges när den tillhandahållande 
myndigheten kan besluta att inte godkänna en aktör. Det framgår dock inte i 
lagförslaget om och på vilka grunder den tillhandahållande myndigheten kan 
upphäva ett befintligt godkännande. Om en situation som skulle hindra ett 
godkännande uppstår för en aktör som tidigare har godkänts, skulle det 
enligt E-hälsomyndighetens mening underlätta för den tillhandahållande 
myndigheten att det framgår tydligt i lagtexten att myndigheten då kan 
upphäva godkännandet.  
 

8. Offentliga aktörer får använda tjänsterna i auktorisationssystemet  

E-hälsomyndigheten föreslår att definitionen av offentlig aktör utvidgas så att 
den även omfattar verksamheter som regleras av patientsäkerhetslagen. 
Förslagsvis är vårdgivarregistret som IVO har gällande anmälda vårdgivare 
och apotek en rimlig utgångspunkt i den fortsatta beredningen kring ett 
reviderat förslag. Även djurhälsopersonal i den mening som avses i lagen 
(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård bör få använda 
tjänsterna i auktorisationssystemet. 
I promemorian beskrivs att offentliga aktörer får använda tjänsterna i 
auktorisationssystemet i sin verksamhet enligt avtal med den 
tillhandahållande myndigheten. Offentliga aktörer är i sammanhanget 
definierat att gälla även privata aktörer som yrkesmässigt bedriver 
verksamhet inom utpekade områden och som till någon del är offentligt 
finansierad.  
E-hälsomyndigheten välkomnar möjligheten för dessa privata aktörer att på 
samma sätt som regioner och kommuner kunna ta del av tjänsterna i 
auktorisationssystemet. Med den föreslagna definitionen utesluts dock 
exempelvis apotek, privata vaccinatörer och djurhälsopersonal, vilka inte har 
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uppdrag från det offentliga, från att använda tjänsterna för elektronisk 
identifiering som finns tillgängliga inom auktorisationssystemet. 
E-hälsomyndigheten anser att förutsättningarna för en effektiv digital 
administration kring elektronisk identifiering skulle stärkas genom att 
tydliggöra att användningen av tjänsterna inom auktorisationssystemet även 
ska omfatta dessa aktörer.  
För E-hälsomyndighetens verksamhet kommer förslaget att påverka 
förutsättningarna vid anslutning till myndighetens tjänster för att komma åt 
information i myndighetens register.  
Om vissa av de aktörer som ansluter till myndighetens tjänster inte kan ta del 
av de godkända tjänsterna som finns inom auktorisationssystemet blir 
konsekvensen att myndigheten själv måste tillse att anslutande aktörers 
tjänster för elektronisk identifiering tillitsgranskas. Det är ett omfattande och 
resurskrävande arbete. 
 
 
I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Utredare Fredrik 
Lundh har varit föredragande. I handläggningen har Camilla Hallström, 
Anders Larsson, och Johan Palmqvist deltagit.  
 
 

Janna Valik     Fredrik Lundh 

generaldirektör     utredare 
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