Säker åtkomst – attribut
och roller
Version 1.0
Beskrivning av de attribut och roller som ger tillgång till
eHälsomyndighetens tjänster
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Rollbaserad åtkomst till eHälsomyndighetens bastjänster
Åtkomst till eHälsomyndighetens bastjänster sker baserat på roller. Dessa sätts
utifrån personliga attribut samt attribut kopplat till uppdrag eller anställning.
Attribut förmedlas till eHälsomyndigheten i samband med tjänsteanrop och
behörighet kontrolleras.
Följande roller finns definierade för åtkomst:
Farmaceut öppenvårdsapotek



Apotekspersonal öppenvårdsapotek



Förskrivare



Legitimerad vårdpersonal – Sjuksköterska



Legitimerad vårdpersonal – Farmaceut



Administratör av dospatientuppgifter



Veterinär



Privatperson



Maskinanvändare
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Farmaceut öppenvårdsapotek
Åtkomst ges till legitimerade apotekare och receptarier samt apotekare under
utbildning, samtliga med uppdrag av ett godkänt öppenvårdsapotek.
Attribut
Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett
attribut inom respektive kategori ska anges.
Kategori

Attribut

Apotekets GLN-kod

pharmacyIdentifier

Person Id

personalIdentityNumber
personalPrescriptionCode
healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber
veterinaryIdentificationNumber

Yrkesroll

healthcareProfessionalLicense [giltiga värden: AP & RC]
occupationalCode [giltigt värde: AE]

Exempel
Legitimerad apotekare som använder sin unika identitet från HOSP-registret för
identifiering.
pharmacyIdentifier = 1122334455667,
healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber = 123456, professionalLicense = AP
Apotekare under utbildning som använder sitt personnummer för identifiering.
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pharmacyIdentifier = 1122334455667, personalIdentityNumber = 191212121212,
occupationalCode = AE
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Apotekspersonal öppenvårdsapotek
Åtkomst ges till apotekstekniker och samt receptarie under utbildning, samtliga med
uppdrag av ett godkänt öppenvårdsapotek
Attribut
Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett
attribut inom respektive kategori ska anges.
Kategori

Attribut

Apotekets GLN-kod

pharmacyIdentifier

Person Id

personalIdentityNumber
personalPrescriptionCode
healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber
veterinaryIdentificationNumber

Yrkesroll

occupationalCode [giltiga värden: TE & RE]

Exempel
Apotekstekniker som använder sitt personnummer för identifiering.
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pharmacyIdentifier = 1122334455667, personalIdentityNumber = 191212121212,
occupationalCode = TE
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Förskrivare
Person behörig att utfärda recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller
dosrecept.
Attribut
Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett
attribut inom respektive kategori ska anges.
Kategori

Attribut

Person Id

personalIdentityNumber
personalPrescriptionCode
healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber
veterinaryIdentificationNumber

Yrkesroll

healthcareProfessionalLicense [giltiga värden: LK, TL, TH,
BM & SJ]
occupationalCode [giltigt värde: AL & LF]

Förskrivarkod

personalPrescriptionCode
groupPrescriptionCode

Attributet personalPrescriptionCode återfinns i både kategorin Person Id och
Förskrivarkod. När attributet anges uppfyller den kravet för båda kategorierna
samtidigt.
Exempel
Läkare som använder sin personliga förskrivarkod för identifiering.
personalPrescriptionCode = 1234567, healthcareProfessionalLicense = LK
AT-läkare som använder sitt personnummer för identifiering.
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personalIdentityNumber = 191212121212, occupationalCode= AL,
groupPrescriptionCode = 1234567
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Legitimerad vårdpersonal – Sjuksköterska
Innefattar sjuksköterskor vilka är legitimerade som arbetar inom vården men som
saknar förskrivningsrätt.
Attribut
Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett
attribut inom respektive kategori ska anges.
Kategori

Attribut

Person Id

personalIdentityNumber
personalPrescriptionCode
healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber
veterinaryIdentificationNumber

Yrkesroll

healthcareProfessionalLicense [giltigt värde: SJ]

Exempel
Sjuksköterska som använder sin unika identitet från HOSP-registret för identifiering.
healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber = 123456,
healthcareProfessionalLicense = SJ
Sjuksköterska som använder sitt personnummer för identifiering.
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personalIdentityNumber = 191212121212, healthcareProfessionalLicense = SJ
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Legitimerad vårdpersonal – Farmaceut
Innefattar receptarier eller apotekare vilka är legitimerade som arbetar inom vården
och som saknar förskrivningsrätt.
Attribut
Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett
attribut inom respektive kategori ska anges.
Kategori

Attribut

Vårdgivare

healthcareProviderId

Person Id

personalIdentityNumber
personalPrescriptionCode
healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber
veterinaryIdentificationNumber

Yrkesroll

healthcareProfessionalLicense [giltiga värden: AP & RC]

Exempel
Apotekare som använder sin unika identitet från HOSP-registret för identifiering.
healthcareProviderId = 123456789, healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber =
123456, healthcareProfessionalLicense = AP
Receptarie som använder sitt personnummer för identifiering.
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healthcareProviderId = 123456789, personalIdentityNumber = 191212121212,
healthcareProfessionalLicense = RC
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Administratör av dospatientuppgifter
Person som arbetar i hälso- och sjukvården med administration av uppgifter om
dospatienter och som inte behöver ha legitimation.
Attribut
Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett
attribut inom respektive kategori ska anges.
Kategori

Attribut

Person Id

personalIdentityNumber
personalPrescriptionCode
healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber
veterinaryIdentificationNumber

Yrkesroll

occupationalCode [giltigt värde: DA]

Exempel
Administratör av dospatientuppgifter som använder sin unika identitet från HOSPregistret för identifiering.
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healthcareProviderId = 123456789, occupationalCode= DA
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Veterinär
Innefattar veterinärer med förskrivningsrätt.
Attribut
Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett
attribut inom respektive kategori ska anges.
Kategori

Attribut

Person Id

personalIdentityNumber
personalPrescriptionCode
healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber
veterinaryIdentificationNumber

Yrkesroll

healthcareProfessionalLicense [giltigt värde: VT]

Exempel
Veterinär som använder sitt personliga veterinärnummer för identifikation.
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veterinaryIdentificationNumber = 1234, occupationalCode = VT
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Privatperson
Privatperson utan annan roll kan använda visa tjänster som till exempel åtkomst till
apotekens e-handelslösningar. En privatperson behöver inte vara medlem av Sambi.
Attribut
Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett
attribut inom respektive kategori ska anges.
Kategori

Attribut

Person Id

userInfo.personalNumber
personalIdentityNumber (urn:oid:1.2.752.29.4.13)
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Subject_serialNumber
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Maskinanvändare
Rollen används för system-till-systemkommunikation, det vill säga när ett externt
system initierar och anropar myndighetens bastjänster.
Attribut
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Inget SAML-intyg eller annat elektroniskt intyg används och inga specifika attribut
krävs.
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Övrigt Material
Attribut som återfinns i en Sambi-biljett

* Anges om groupPrescriptionCode används som förskrivarkod.
 = Ska anges /ska anges med värdet
Yrkesroll: minst ett av attributen (professionalLicense och occupationalCode)
ska alltid vara angivna.
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Övriga attribut
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