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Synpunktsrunda 1 ‐ attribut i Sambi 
 
 
Sista dag att lämna synpunkter är den 27 januari, 2013 
 
 

Bakgrund 

Sambi är en federativ infrastrukturlösning för hela hälso-, vård- och omsorgssektorn, det 
vill säga en sammanhållen teknisk infrastruktur där hanteringen av identiteter och 
åtkomsträttigheter knyts samman med ett obegränsat antal e-tjänster. En viktig del i 
denna infrastruktur är attribut, som anger ett antal nödvändiga egenskaper hos 
användaren. Attributen ska användas för att personer som arbetar med hälsa, vård och 
omsorg ska ha åtkomst till de ingående tjänster som Sambi kommer att omfatta. Ett av 
federationens syften är att minimera behörighetsstyrande attribut.  
 
Inom Sambi-projektet finns en arbetsgrupp vars uppdrag är att ta fram förslag på attribut 
som ska användas i Sambi. En första skarp version av dessa attribut att använda i 
federationen ska finnas klart senast 31 mars, 2013. Arbetsgruppen har tagit fram ett 
första dokument kring attribut där arbetsgruppen önskar få in synpunkter från 
intressenter i Sambi. 

Varför vi genomför denna synpunktsrunda 1 

Målet är att samla in information från intressenter som har personal inom vård, hälsa 
och omsorg. Den samlade informationen ska bidra till att testa riktigheten för attribut 
som ska användas inom ramen för Sambi. Syftet är att finna en minsta gemensamma 
nämnare så att verksamhetssystem kan fungera med minsta möjliga anpassningar i en 
federativ lösning.  Dina synpunkter är därför viktiga. 

Nästa steg 

Inkomna synpunkter kommer att behandlas kontinuerligt av arbetsgruppen under tiden 
de kommer in. Vi ber dig skicka in synpunkter i god tid före 27 januari om möjligt. 
Tack.  Under perioden kommer vi att vid behov kontakta dig för att reda ut eventuella 
uppkomna frågor som behöver redas ut. 
 
En andra synpunktsrunda genomförs under februari/mars. Den 15 februari kl 09:30-
12:30 kommer vi att genomföra ett informationsmöte där vi informerar och diskuterar 
innehållet i dokumentet som hör till synpunktsrunda 2.  Mer information om detta 
informationsmöte kommer längre fram. 

Övrig information 

Arbetsgruppen som tagit fram underlaget för synpunktsrunda 1 består av:  
 
Patrick Lindén, SIS, Swedish Standards Institute 
Anni Axelsson, SLL 
Martin Johnson, Sollentuna kommun 
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Underlag 
 
Sista dag att lämna synpunkter är den 27 januari, 2013. 
Arbetsgruppen behandlar synpunkterna vartefter de kommer in 
 
Ditt svarsunderlag skickas till patrick.linden@sis.se.  
 
Svar och kommentarer kan lämnas i de 2 kolumnerna längst till höger i tabellerna samt i tabell 4. 
 

 
 
Synpunkterna har lämnats av: 
 
Kontaktperson, namn       

 
 

Organisation  
      
 

E-post  
      
 

Telefon  
      
 

 
 
 
 



Inledande ord kring attributslista 
 
Arbetsgruppen har identifierat tre områden (Person, Organisation samt Uppdrag) vars attribut kan anses som viktiga för en identitet- och 
behörighetsstyrande federation. För varje attribut ges en kort och övergripande beskrivning, behovet av attribut samt frågor för diskussion.  

 

1. Person   
 Beskrivning Fråga Svar Kommentar/förslag 

1.1 Identitet på 
person 

 
 

Pseudonymen som används i SAML-
standarden. 

IdP kommer veta vem som vid varje 
tillfälle nyttjar respektive identitet 

Vid vilka tillfällen behöver 
tjänsteleverantören ha annan 
identitet än denna? 

      

 

 

      

1.2 Tilltalsnamn 
 

Personens tilltalsnamn enligt 
Skatteverket. 

Finns det behov av attributet 
vid loggning?  

            

1.3 Mellannamn 
 

Personens mellannamn enligt 
Skatteverket. 

Finns det behov av attributet 
vid loggning? 

            

1.4 Efternamn Personens efternamn enligt 
Skatteverket 

Finns det behov av attributet 
vid loggning?  

            

 Alternativ till 1.2, 1.3 och 1.4 är att ha Namn där personens namn är 
sammansatt 

            



 Beskrivning Fråga Svar Kommentar/förslag 
1.5 HSA-id 

 

Om personen behöver vara identifierad 
i HSA-strukturen. Detta gör att vi 
kommer kräva att alla parter i Sambi 
kommer behöva finnas i HSA-
katalogstrukturen. 

Vid vilka tillfällen behöver 
tjänsteleverantören ha annan 
identitet?  

            

1.6 Personnummer 
 

Om HSA-id inte finns för person.  Inom vården är det inte 
önskvärt att använda 
personnummer.  

Vilka tjänsteleverantörer kan 
ha nytta av detta?  

Se även beroende till punkter 
1.8, 1.9 

            

1.7 Passnummer 
 

Om inte HSA-id eller personnummer. Vilka tjänsteleverantörer kan 
ha nytta av det? 

            

  



1.8 Förskrivarkod 

 

Apotekstjänster kräver förskrivarkod. 
Register finns hos Socialstyrelsen 
(HOSP) Kopplingen är personnummer. 
Om inte IdP tillför detta i intyget har SP 
svårt att tillföra det i tjänsten om vi inte 
har krav på personnummer i intyget. 

Verksamheten själv tilldelar för vissa 
grupper förskrivarkod (AT-läkare). 

Förskrivarkod, i de fall SP har behovet, 
måste komma från IdP. 

1. Hur ska koppling till 
Socialstyrelsens 
register se ut?  

2. Måste inläsning från 
HOSP göras till varje 
användarorganisations 
katalog?  
 

3. Är det en möjlighet 
att anropa tjänst för 
kontroll mot HOSP? 

1--- 

2--- 

3--- 

1--- 

2--- 

3--- 

1.9 Legitimerad 
yrkesgrupp 

 

Socialstyrelsen har registret (HOSP). 
Kopplingen är personnummer. Om inte 
IdP tillför detta i intyget har SP svårt att 
tillföra det i tjänsten om vi inte har krav 
på personnummer i intyget. 
Legitimerad yrkesgrupp, i de fall SP har 
behovet, måste komma från IdP. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Organisation  

 
Hur ska organisationen beskrivas och säkras? 

 
 Beskrivning Fråga Svar Kommentar/förslag 

2.1 Organisationsnummer 

 

Enligt SCB/Bolagsverket.  

Är möjligt att kontrollera via 
Bolagsverket och kommer ingå 
som en del i federationen.  

Att använda org-nr är för 
ogranulärt. PDL kräver 
vårdenhet. 

1. Hur säkrar vi 
organisationen?  

2. Hur kan SP nyttja det? 

 

1--- 

2--- 

 

1--- 

2--- 

2.2 Organisationsnamn 

 

Kan i viss mån kontrolleras via 
Bolagsverket - stavning, hela 
namnet osv. 

Finns det behov av attribut vid 
loggning?  

            

2.3 Enhetsnamn 

 

För att tillgodose behovet i 
PDL. 

1. Hur säkras 
verksamhetens 
information?  

2. Hur kan SP nyttja det?  
3. Finns det behov vid 

loggning? 

1--- 

2--- 

3--- 

1--- 

2--- 

3--- 

 

 



3. Uppdrag 

 
Vad får personen från organisationen göra i tjänsten/systemet? 

 
 Beskrivning Fråga Svar Kommentar/förslag 

3.1 Uppdragsid Medarbetaruppdraget är ett 
HSA-attribut. 

Hur göra uppdragsid mer 
generellt? 

           

 
 
 
 
 
 
 

4. Fritextfält för svarslämnare 
 

 
Attribut Beskrivning Kommentar Förslag 

                        

 


