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Anteckningar från möte om Sambis 
testbädd och pilotverksamhet 

 Datum: 17 feb 2015, 10.00-11.30 

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

Närvarande 
Anders Björk, SLL (konsult) 
Björn Skeppner, Inera 
Danny Aerts, .SE 
Jörgen Hellgren, Svensk e-identitet 
Lars Johansson, Stöttepelarna 
Mikael Jansson, Tieto 
Robert Sundin, .SE 
Staffan Hagnell, .SE 
Stefan Runneberger, Nexus 
Tommy Almström, Stockholms stad 
Ulf Palmgren, SKL 
Ulrika Ahlgren, .SE 
Urban Jarl, SLL 
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0 Agenda 

Övriga frågor 

 Riktlinjer för användning av trial respektive acceptans miljön. Frågan 
diskuterades under kp 3. Status från pilotanvändarna. 
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1 Föregående protokoll 

Inga synpunkter framfördes på protokollet som ligger på 
https://www.sambi.se/demo/arbetsgruppens-moten/ 

2 Status från federationsoperatören 

AP, Robert S: Ta fram policyn för ändringshantering. 

AP, Robert S: Ta fram förslag en CAB som tar beslut om ändringshantering 

AP, Robert S: Ta fram förslag en EC (Emergency Committee) för 
ändringshanteringen 

Mötet utsågs den nya arbetsgruppen ”Förvaltningsforum” som ansvarar för 
att ta fram ett förslag till policyn för ändringshantering.  Gruppen är tillsvidare 
även CAB som tar beslut om ändringar i federationsoperatörens tjänst samt 
EC (Emergency Committee) för ändringshanteringen. 

Till Sambis Förvaltnigsforum utsågs: 

 Robert Sundin, .SE (sammankallande) 

 Tomas Fransson, Inera 

 Tommy Almström, Stockholms stad 

 Urban Jarl, SLL 
 

AP Robert, erbjud eHM plats i Sambis Förvaltnigsforum. 

3 Status från pilotanvändarna 

SLL 

 Beställningsportalen klar för test. 

 Väntar på att Tieto ska iordningsställa Webcare 

 SLL väntar på tillitsgranskningen 

Stockholms stad 

 Väntar på att SSO via AD ska bli klar 

 Kommer att lämna in sin tillitsdeklaration inom kort 

Start för test beräknas ske i mars. 

Diskussion om val av miljö 

På mötet diskuterades om pilottesterna ska göras i acceptans- eller 
produktionsmiljön. Ett förslag vara att starta piloten i acceptansmiljön, för att 
sedan flytta denna till produktionsmiljön. 

https://www.sambi.se/demo/arbetsgruppens-moten/
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Slutsats: 

 Federationsoperatören ansvarar för att endast medlemmars 
metadata släpps in acceptans- och produktionsmiljön. 

 Federationsoperatören har ingen invändning på vilken av miljöerna 
som används. 

Det uppdrogs åt SLL och Stockholms stad att enas om i vilken miljö piloten ska 
köras. 

4 Status för test- och demodeltagarna 

Inget nytt att rapportera. 

 

5 Uppdragspunkter 

Från 
datum 

Ansvarig Beskrivning  Status 

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. 
 

15-01-22 Ett arbetsmöte hölls 12 jan, väntar 
på uppdatering (slutversion?)  
15-02-17 om det behövs, kalla till ett möte 
för att få det i mål. 

14-11-11 Björn återkom med förslag på föreskrifter 
för attributförvaltning. 

15-01-22: En Workshop behövs om detta. 
15-02-17: Resursplanering kommer ske v11. 
Återkommer därefter. 

14-12-02 Agneta Publicera sina processer på Sambis 
webbplats. 

15-02-17: Klar 

15-01-22 Staffan H Hör med eHM om intresset att 
arrangera en Workshop kring Sambis 
tillitsbegrepp och utvärdering av 
Sambis Tillitsgranskningar. 

15-02-17: PM från granskningsgruppen 
snart klart, där de utvärderar sina 
erfarenheter och ger förbättringsförslag. 
PM:et kan användas som underlag för en 
workshop. 

15-01-22 Staffan H Återkom med besked om vad som 
återstå för att granskningsgruppen ska 
kunna göra sitt arbete. 

15-02-17: Klar 

15-01-22 Urban/SLL Ge synpunkter på testspecifikationen 15-02-17: Kvarstår att göra 

15-01-22 Nexus Ge synpunkter på testspecifikationen 15-02-17: Kvarstår att göra 

15-01-22 Urban Bjud in FO (federationsoperatören) 
till SLLs projektmöte för att 
diskutera hur FO och 
medlemmarnas ärendehantering 
ska mappas samman. 

15-02-17: Kvarstår att göra 

15-01-22 Robert Ta fram policyn för 
ändringshantering. 

15-02-17: Arbetet överförs till Sambis 
Förvaltningsgrupp 

15-01-22 Robert Ta fram förslag en CAB som tar 
beslut om ändringshantering 

15-02-17: Sambis Förvaltningsgrupp tar tills 
vidare detta ansvar 
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15-01-22 Robert Ta fram förslag en EC (Emergency 
Committee) för 
ändringshanteringen 

15-02-17: Sambis Förvaltningsgrupp tar tills 
vidare detta ansvar 

15-02-17 Robert Erbjud eHM plats i Sambis 
Förvaltnigsforum 

 

15-02-17 Tommy/ 
Urban 

SLL och Stockholms stad ska enas 
om i vilken miljö piloten ska köras. 

 

15-02-17 Staffan H återkom med förslag på en 
halvdags kurs om Sambis 
tillitsdeklaration och LIS riktad till 
de organisationer som ska söka 
medlemskap. 

 

15-02-17 Staffan H ta fram ett förslag på ”hotkatalog” 
som bör beaktas vid en riskanays 
(vilket LIS kräver). 

 

15-02-17 Agneta Publicera processen för Sambis 
tillitsgranskning på Sambis 
webbplats. 

 

 

6 Medlemsavtalet 

Stockholms stad, SLL och Federationsoperatören träffades 2015-02-13 för att 
gå igenom anslutningsavtalet för pilotanvändarna. Man kom över ens om ett 
antal smärre korrigeringar och federationsoperatören återkommer med nytt 
förslag på avtal.  

Avsikten är att under Q1 ta emot synpunkter på avtalet och bilagorna för att 
iordningsställa ett permanent avtal i god tid innan den ”allmänna” tjänsten 
startar i 3Q 2015. 

F.K. Nytt förslag till avtal har sänds den 15-02-17 till  Stockholms stad, SLL och 
eHM för synpunkter. 

7 Tillitsgranskning 

7.1 Status 

SLL Beställningsportalen 

Beslutet har meddelas den sökande. 

SLL Intygsutfärdare 

Granskning pågår. Beslut kommer inom kort. 

Tieto Broker  

Ska sändas till Sambi för Tillitsgranskning  



 

  

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

WebCare 

Tillitsgransknings-arbetet påbörjat av SLL  

Stockholms stad 

Förväntas lämna sin tillitsdeklaration under februari. 

Inera 

Några kompletteringar behövs, inga stora utestående frågor. HSA-delen 
kvarstår. 

Danderyds kommun 

Delansökan inlämnad. Granskning pågår. Beslut kommer inom kort. 

eHM 

Nära att lämna in. 

7.2 Behov av att minska tiden för tillitsgranskningen 

På mötet framfördes önskemål om att effektivisera och minska den tid som 
behövs från det att medlem påbörjar sitt arbete med att bli godkänd för 
medlemskap till Sambi, till dess att ett granskningsbesked erhålls. 

Staffan berättade att PM:et från granskningsgruppen snart är klart, i vilket de 
utvärderar sina erfarenheter och ger förbättringsförslag. PM:et kan användas 
som underlag för en workshop. Flera av mötesdeltagarna anmälde intresset 
att delta på en sådan workshop. Staffan återkommer med datum för detta. 

Ett uppenbart problem som behöver åtgärdas är att underlätta för de sökande 
att förstå hur tillitsdeklarationen ska fyllas i och vad ett ”ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS) som baseras på ISO/IEC 27001 eller motsvarande” 
innebär och ska implementeras. 

AP Staffan, återkom med förslag på en halvdags kurs om Sambis 
tillitsdeklaration och LIS riktad till de organisationer som ska söka 
medlemskap. 

AP Staffan, ta fram ett förslag på ”hotkatalog” som bör beaktas vid en 
riskanays (vilket LIS kräver görs). 

AP Agneta, publicera processen för Sambis tillitsgranskning på Sambis 
webbplats. 

8 Testplan och testspec 

Inget nytt att rapportera. 
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9 Attribut 

Inget nytt att rapportera. 

10 Övriga frågor 

 

11 Nästa möte  

Mötestider 2015 

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 

 


