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Anteckningar från möte om Sambis 
testbädd och pilotverksamhet 

 Datum: 2 dec 2014, 10.00-11.30 

 Plats: SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm och via 
telefonkonferens tel. 08-999212, kod 322134 

Närvarande 

anders.abel@kentor.se 
'jorgen.hellgren@e-identitet.se';  
Lars Melander neXus lars.melander@nexusgroup.com 
Michael Wall,  
Peter Modin Peter.Modin@knowit.se 
Robert Sundin <robert.sundin@iis.se>;  
staffan.hagnell@iis.se 
'stefan.runneberger@nexusgroup.com';  
'tommy.almstrom@stockholm.se';  
'urban.jarl@sll.se'; 
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0 Agenda 

Genomgång och godkännande av agendan. 

1 Internetdagarna 25 nov 

En kort summering gjordes av evenemanget Svenskt federationsforum på 
Internetdagarna. Tommy Almström konstaterade att nu när federationerna Swamid, 
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Skolfederation, Sambi och Svensk e-legitimation har kommit i gång eller är nära 
förestående att göra det, finns det ett uppenbart behov av ett gemensamt ”tak” över 
dem. Detta så att inte lösningar börjar dra iväg åt olika håll. Det är dock inte uppenbart 
vem eller vilka som skulle kunna ta på sig uppgiften att samordna de befintliga och 
eventuellt ytterligare tillkommande federationer. 

AP, Staffan; Återkom med förslag på hur vi kan jobba vidare med frågan om federativ 
samordning. 

2 Status från federationsoperatören 

Urban Jarl frågade om processerna för att hantera produktionsmiljön är klara. Robert 
Sundin svarade och sa att de är klara. 

AP, federationsoperatören; publicera sina processer på Sambis webbplats. 

3 Status från pilotanvändarna 

SLL  

Beställningsportalen uppe i testbädden. Ansluten av både Beställningsportalen och 
Webcare till produktionsmiljön beräknas ske 12 jan. Produktionsstart beräknas jan/feb 
2015. 

Stockholms stad 

2014-11-11: Har satt upp testmiljöerna. Väntar på att ny metadata från 
Beställningsportalen publiceras. 

E-hälsomyndigheten 

2014-11-11: Startar implementationsprojektet för sina tjänster i januari 2015. 

Granskning av SITHS som utfärdare av Svensk e-legitimation 

2014-11-11: Arbete pågår för att göra klar ansökan. 

4 Status för test- och demodeltagarna 

Inera 

2014-11-11: Har testat den egna IdP:n och SP:n mot varandra. Ska nu utöka testerna med 
test mot andra IdP:er och SP:s.  

MobilityGuard 

2014-11-11: IdP:n uppsatt Avvakta tester mot SP;s. 

Migrationsverket 

”Federering med andra myndigheter kommer att påbörjas under Q1 och Q2 2015” 

Nexus 
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2014-11-11: IdP redo. Vill kunna få upp inloggningssida för godtycklig IdP. Patrik och 
Urban utreder vidare. 

Svensk e-identitet 

2014-11-11: Vår SP (E-tjänst) och IdP (identitetsintygsutgivaren) är uppdaterade så att de 
följer allt de ska och metadata uppdateras automatiskt en gång per dygn. Det attribut som 
IdP:n skickar är HSA-ID, förnamn och efternamn. Attributen hämtas från certifikatet. 

Tieto 

5 Uppdragspunkter 

Från 
datum 

Ansvarig Beskrivning  Status 

14-05-07 Agneta 
Wistrand 

Kontaktar de medverkande SP:s och 
dokumenterar vilka attribut de önskar 
erhålla. 

Pågår 

14-05-26 Kerstin 
Rising 

Be Carina att beställa medlemskap till 
Sambi för SLL. Detta för att arbetet med att 
etablera driftsmiljön startar. 

Förslag till avtalspaket för 
medlemmar i piloten 
kommer att presenteras 
idag för styrgruppen 

14-09-18 Staffan 
Hagnell 

Kontakta migrationsverket och undersök 
deras möjligheter att medverka i 
testbädden. 

Klar 
 

14-10-14 Staffan 
Hagnell 

AP, Staffan kontaktar Ineras om deras 
planer för attributförvaltning. 
 

Klar. Inera återkommer. 

14-11-11 Agneta 
Wistrand 

Publicera namn på kontaktperson för 
respektive testdeltagare på webben. Gör 
även det samma för 
produktionsfederationen när den har 
etablerats. 

Återstår 

14-11-11 Robert 
Sundin 

Red ut med Anders Abel, Kentor, vad 
kravet är för SP att anger sin hantering av 
transient eller persistent pseudonym. 
 

Anders presenterade sitt 
förslag på 
”meddelandeformat” på 
mötet, vilket sänds ut på 
remiss. 

14-11-11 Robert 
Sundin 

Återkom med förslag på hur förändringar 
av validatorn ska loggas och meddelas 
användarna. 

Ändringshantering är en 
generell fråga för Sambi. 
Återkommer med en 
samlad hantering. 

14-11-11 Urban Jarl Be Carina om hjälp med att uppmana fler 
SP:s att delta i testerna. 

Klar 

14-11-11 Staffan 
Hagnell 

AP Staffan, återkom med förslag på 
föreskrifter för federationsoperatören. 

Ska presenteras för 
Sambis styrgrupp i dag. 
Sänds ut till 
arbetsgruppen inför nästa 
möte. 

14-11-11 ? AP ?, återkom med förslag på föreskrifter 
för attributförvaltning. 

Inera 



  

  

Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) 
www.sambi.se 
info@sambi.se 

14-12-02 Staffan 
Hagnell 

Återkom med förslag på hur vi kan jobba 
vidare med frågan om federativ 
samordning. 
 

 

14-12-02 Federations-
operatören 

Publicera sina processer på Sambis 
webbplats. 

 

14-12-02 Staffan 
Hagnell 

Sänder ut förslaget på profil för Sambi till 
alla för synpunkter och be om svar innan 
jul. 

 

 

6 Medlemsavtalet 

Följande dokument har lämnats till Sambi styrgruppen för behandling på dess möte 

Dokument Status 

Anslutningsavtal för pilotanvändare 
av Sambi 

Arbetsversion för kommentarer 

Bilaga 1, Definitioner Beslut att fastställa önskas om att fastställ det 
som nytt officiella dokument för Sambi 

Bilaga 2, Tekniska krav Inga förändringar 

Bilaga 3, Tillitsramverk Beslut att fastställa önskas om att fastställ det 
som nytt officiella dokument för Sambi 

Bilaga 4, Sambis föreskrifter för 
Federationsoperatören 

Arbetsversion för kommentarer 

Bilaga 5, Avgifter 
 

Inga förändringar 

 

7 Föreskrifter för federationsoperatören 

Presenteras och diskuteras på nästa möte. Ett underlag sänds ut i förväg. 

8 Tillitsgranskning 

8.1 Status 

Pågående granskningar 

 Danderyds kommun: Ansökan under granskning. Återstår ”lite” kring LIS-
frågorna. 

 eHälsomyndigheten: Kompletterad ansökan kommer i december 

 SLL Beställningsportalen: Kompletterad ansökan inkom i november 

 SLL WebCare: Arbete med ansökan påbörjad. Avvaktar dock Beställningsportalen 

 SLL SITHS+Intygsutfärdare: Ansökan är inlämnad till .se 

 Stockholms stad: Ansökan på väg i början av december. Väntar nu på medverkan 
från infosäkansvarig. 

 SITHS: Ansökan om Sv. E-leg lämnas troligen in under början av december 
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 Inera nationell IDP: Ett första mötet har hållits 

9 Testplan och testspec 

Beräknas vara klar detta år. 

10 Attribut 

11 Sambis tekniska krav  

12 Nästa möte  

Mötestider 2015 

22 jan 2015 kl 10.00-11.30 

17 feb 2015 kl 10.00-11.30 

19 mars 2015 kl 10.00-11.30 

21 april 2015 kl 10.00-11.30 

19 maj 2015 kl 10.00-11.30 

16 juni 2015 kl 10.00-11.30 
 

13 Övriga frågor 

13.1 Ändringshantering 

Gör som Inera gör idag, dvs ge möjlighet för medlemmarna att anmäla sitt intresse för att 
få info. 

Skilj på planerade förändringar, incidenthantering och problem management. 

13.2 ”Meddelandeformat” 

Anders Abel presenterade på uppdrag av SLL ett förslag till en tydligare teknisk 
profil för Sambi Intygsutfärdare och Tjänsteleverantörer. Mötet såg flera fördelar 
med att ta fram en sådan snävare profil för Sambi, däribland för att underlätta 
federationsanpassasningen av tillämpningar.  
 
AP, Staffan Hagnell: Sänder ut förslaget på profil för Sambi till alla för synpunkter 
och be om svar innan jul.  
 


