Inbjudan till leverantörshearing
Välkommen till en öppen hearing om projekt Säker digital kommunikation.
Syftet med projektet är att förbättra, förenkla och öka säkerheten i hanteringen av känslig
information i offentlig sektor genom att verifiera, utveckla och införa konceptet Säker digital
kommunikation. Konceptet består av bl.a. principer, specifikationer och viss gemensam infrastruktur
vid informationsutbyte mellan landsting och regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata
utförare av offentligfinansierad verksamhet (läs mer om projektet längre ner).
För att öka projektets kunskap om marknaden och vilka lösningar som står till buds, och för att tidigt i
projektet etablera en öppen dialog med leverantörerna bjuder projektet därför till en öppen hearing.

Datum, tid och plats
Datum

11 juni kl. 13.00-16.00

Plats

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Lokal: Mälaren

Agenda
Under första delen av mötet går vi igenom projektets förutsättningar och aktuell status. Därefter
kommer vi att ställa ett antal frågor för att bland annat få djupare insikt i hur marknaden fungerar
och vilka hänsynstaganden ni som leverantörer ser att projektet måste beakta. Hearingen avslutas
med en diskussion om projektets fortsatta arbete.

Förberedelser
Vi kommer att skicka ett antal frågor till er ca 1 vecka innan 11 juni som vi vill att ni funderar extra på
och som vi vill ha en fördjupad diskussion om på hearingen.

Anmälan
Anmäl dig senast 1 juni genom att mejla till Emilia Virhage, emilia.virhage@inera.se. Se även
kontaktuppgifter längre ned i inbjudan.
I samband med anmälan, meddela gärna:
 Vilka från din organisation som deltar
 Vilka roller ni har
 Om ni ser någon särskild fråga vi bör lyfta fram
Hör gärna av dig även om du eller din organisation inte har möjlighet att delta men är fortsatt
intresserade av att följa projektet 2018. Vi sätter upp er på vår sändlista för kommande
informationstillfällen.
Vi ser fram emot en givande eftermiddag tillsammans.

Varmt välkommen!
Tommy Bengtsson, SKL Kommentus

Säker digital kommunikation – om projektet
Inera, SKL samt flera myndigheter, kommuner och landsting/regioner är igång med att
skapa bättre förutsättningar för att utbyta känslig information digitalt på ett enkelt och
säkert sätt.
Vi behöver förbättra, förenkla och öka säkerheten i hanteringen av känslig information i offentlig
sektor. Det tar tid och är osäkert att som idag använda fax, brev, telefon och vanlig e-post. Störst är
behoven inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.
Säker digital kommunikation är en nationell fråga som inte kan lösas separat för varje
verksamhetsområde eller av enskilda aktörer, utan ett gemensamt perspektiv och arbete behövs.
Därför har vi startat projektet Säker digital kommunikation som är ett samarbetsprojekt mellan
kommuner, landsting och regioner och statliga myndigheter med SKL/Inera som projektägare.
Hösten 2017 genomfördes den första projektetappen i form av en projektetablering. Den lade
grunden för vad som fortsatt behöver göras genom att ta fram ett koncept för Säker digital
kommunikation och även tydliggöra vad som behöver göras gemensamt respektive inom aktörernas
egna lokala delar.
2018 ska en Proof of Concept genomföras, ett arbete som nu är igång. Proof of Concept ska resultera
i att konceptet Säker digital kommunikation är verifierat inklusive användning av EU-ramverket
eDelivery som grund. Detta är ett byggblock i europakommissionens Connecting Europe Facility (CEF)
för säker meddelandehantering och som i sin tur bygger på öppna globala standarder.
Vad är säker digital kommunikation?
Säker digital kommunikation innebär i detta sammanhang information som kommuniceras mellan två
eller flera parter, där ingen utom avsändare och mottagare och den det berör, vilka är kända
(identifierade) för varandra, kan ta del av informationen. Informationsdelning säkras enligt, för
informationen gällande, lagar och regelverk. Informationen är spårbar.

Principer för säker digital kommunikation
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Målbild med säker digital kommunikation
De långsiktiga målen med projektet är dels att vi utbyter information digitalt på ett enhetligt,
effektivt, säkert och överenskommet sätt och dels att det vi tar fram ska möjliggöra säker digital
kommunikation även utanför Sveriges gränser. Det innebär att:
 Alla ingår i samma "federation", vi har gemensamma begrepp och principer där så behövs och ett
fastställt tillitsramverk
 Samma förutsättningar oavsett utförare (offentlig, privat utförare av offentligfinansierad
verksamhet)
 Ge förutsättningar för samverkan med leverantörer av lösningar i "federationen"
 Vi använder/förhåller oss till relevanta standarder
I förlängningen handlar det även om att kontakten med invånare och andra intressenter.
Förväntade vinster med Säker digital kommunikation
 ökad trygghet genom att inte personlig eller känslig information sprids till obehöriga
 snabbare handläggning och beslut
 samma spårbarhet oavsett verksamhet

