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1 Föregående protokoll 

Inga synpunkter framfördes på protokollet. Det finns publicerat på 
https://www.sambi.se/demo/arbetsgruppens-moten/  

2 Status  

2.1 Federationsoperatören 

Ett par ändringar kommer att införas 31/3: 

 Möjlighet till subpaths vid tillämpning av central anvisningstjänst 

 Krav på attributtyp för NameFormat i validator 

Se ändringsinfo på https://www.sambi.se/teknik/andringsinformation/  

2.1.1 Arbete med specifikation ”Meddelandeformat Sambi” 

Inväntar feedback från Leif Johansson. Efter ok kommer detta läggas in i tekniska 
avtalsbilagan. 

2.2 Sambis Förvaltningsforum 

Sambis Förvaltningsforum har haft sitt första möte. Den 18 mars Deltagare var: 

 Robert Sjunnesson, eHälsomyndigheten  

 Robert Sundin, .SE (sammankallande) 

 Tomas Fransson, Inera 

 Tommy Almström, Stockholms stad 

 Urban Jarl, SLL 

På mötet diskuterades deployment-princip. Det konstaterades att små och ofta föredras 
framför stora och sällan. Riktlinjer för standardspår för ändringsprocesser diskuterades och 
ett förslag till modell framtagen. Plan för vidare arbete finns. 

3 Pilotanvändarna 

3.1 SLL 

Tester pågår i Trial-miljön, alla system hopkopplade och det fungerar, tester fortsätter. Kan 
inte gå vidare till acceptansmiljöerna förrän avtalet är på plats. 

3.2 Stockholms stad 

Samma som för SLL (men här finns avtalet på plats). 

https://www.sambi.se/demo/arbetsgruppens-moten/
https://www.sambi.se/teknik/andringsinformation/
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4 Status för test- och demodeltagarna 

4.1 Nexus 

Väntar på att nästa kommun ska komma igång och köra tester på riktigt (alltså pilot). 

4.2 Inera 

Utveckling pågår utifrån resultat av tester. Olika varianter, med eller utan anvisningstjänst. 
Release förväntas i mars/april. 

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. 
15-03-19 inväntar synpunkter  

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. 
15-03-19: se punkten 9 Attribut 

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

15-03-19: Klar, Ett diskussionsunderlag är 
framtaget, se nedan. Låt diskussionen börja 
på detta möte! 

15-01-22 Urban/SLL Ge synpunkter på testspecifikationen 15-03-19: Kvarstår att göra 

15-01-22 Nexus Ge synpunkter på testspecifikationen 15-03-19: 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. 

15-03-19: Kvarstår att göra 

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

15-03-19: Klart, Robert Sjunnesson deltar 

15-02-17 Tommy/ 
Urban 

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

15-03-19: Klart, måste göras i Trail tills SLLs 
avtal finns på plats. 

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. 

15-03-19: Klart, se punkten 7.2.3 

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

15-03-19: Klart, se punkten 7.2.2 



 

  

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

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

15-03-19: Klart, se punkten 7.2.4 

15-03-19 Staffan H Undersök de upplevda problemet 
med Huddinges tillitsgranskning. 

 

15-03-19 Lennart 
Beckman 

Tydliggör omfattningen av 
tillitsgranskningen i PM:et 
”Effektivisering av 
tillitsgranskningen” 

 

15-03-19 Agneta publicera hotkatalogen på Sambis 
webbplatsen 

 

15-03-19 Staffan H Tydliggör Sambis modell för 
attributhantering och 
attributkällor, inklusive HSA. 

 

 

6 Medlemsavtalet 

Stockholms stad har skrivit på sitt medlemsavtal.  

7 Tillitsgranskning 

7.1 Status 

SLL Beställningsportalen 
Granskning klar och beslutet har meddelats den sökande. De arbetar med planering och 
genomförande av Riskanalysen. 
 
SLL Intygsutfärdare 
Granskning klar och beslutet har meddelas den sökande. LIS-liknande arbete och Riskanalys 
behöver kompletteras. Viss oro finns för om tillräckliga resurser finns för att färdigställa 
utestående punkter. 
 
Tieto Broker 
Kommentarer sända till Tieto så att de kan söka både som underleverantör och eget 
medlemskap. Eget avtal för Tieto behövs inte så länge man går bakom SLL. 
 
WebCare 
Avvaktar arbetet med Riskanalys på Beställningsportalen. 
 
Stockholms stad 
Har lämna in sin tillitsdeklaration, vilken nu granskas av granskningsgruppen. 
 
Inera 
Arbete pågår att formulera ansökan för Säkerhetstjänster.  
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En separat tillitsdeklaration kommer att ske för HSA. Avsikten är att Säkerhetstjänster och 
andra sedan ska kunna referera till HSA som attributskälla. 

Patrik Munter ställde frågan vad det innebär att HSA-katalogen ska vara en attributkälla, dvs 
för vilka attribut ska den vara garant som ingen annan kan vara.  

AP, Staffan, Tydliggör Sambis modell för attributhantering och attributkällor, inklusive HSA. 

 
Danderyds kommun 
Rapport från granskningsgruppen har sänts till Danderyd med önskemål på kompletteringar. 
 
eHM 
Avvaktar ansökan, version 0.9 nu klar. Jobbar med kompletteringar, klart inom kort. 
 
SITHS 
Avvaktar besked från Inera och e-legnämnden 
 
Huddinge 
Huddinge är en egen identitetsutfärdare och det har framförts frågor om detta verkligen bör 
granskas av E-legitimationsnämnden. 
AP, Staffan H, undersök de upplevda problemet med Huddinges tillitsgranskning. 
 

7.2 Förslag på effektiviseringar av Sambis tillitsgranskningen 

7.2.1 Diskussionspunkt - Effektivisering av tillitsgranskningen 

På mötet 15-02-17 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. 

Granskningsgruppen har nu skrivit ett PM (bifogat mötesinbjudan), där de utvärderar sina 
erfarenheter och ger följande sju förbättringsförslag: 

1. Utveckling av tillitsramverket. Minska mängden detaljkrav i tillitsramverket, för att i stället 
fokusera på de tre kärnpunkterna i den sökande informationssäkerhetsarbete:   

a. Riskanalysen,  
b. införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet (dvs ett strukturerat 

informationssäkerhetsarbete)  
c. samt genomförande av internrevision. 

2. Utveckling av granskningsprocessen 
3. Tydliggör hur den sökandes arbetsflöde kan se ut. 
4. Fastställ kravet på kontinuerligt arbete och återkommande granskningar. 
5. Fastställ vad i granskningsresultatet som ska kommuniceras till vem. 
6. Tydliggör hur beslutsprocessen för granskningen är utformad. 
7. Genomför utbildningsinsatser 

Förslagen mottogs positivt av mötet. En synpunkt som framfördes var: 
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 Rent allmänt och i PM:et är det oklarheter att det endast är det som är relevant för 
Sambi som granskningen omfattar.  
AP, Lennart Beckman, tydliggör att scope för granskningen i PM:et. 

PM:et ska uppdateras och presenteras för styrgruppen, som får besluta om den fortsatta 
hantering. 

Henrika berättade att HSA-policyn uppdaterades för ett par år sedan, då gjordes en revision 
av alla deklarationer. Erfarenheten är att det är viktigt att medlemmen verkligen vet vad man 
förbinder sig till vid tillitsdeklarering, alltså ”Vad förväntas vi göra?” 

7.2.2 Diskussionspunkt - Hotkatalog 

AP Staffan, ta fram ett förslag på ”hotkatalog” som bör beaktas vid en riskanalys (vilket LIS 
kräver görs). Förslag på hot- och sårbarhetskatalog bifogades mötesinbjudan, se den som 
inspiration för att bygga en egen, då omvärlden förändras konstant behöver den hela tiden 
uppdateras. Arbetsmetodik kring hotkatalog finns på MSBs webbplats. 

Mötet bestämde att hotkatalogen kan publiceras på webbplatsen i sitt befintliga utförande, 
förbättringar kompletteras allt eftersom. 

AP, Agneta: publicera hotkatalogen på Sambis webbplatsen. 

 

7.2.3 Utbildning Sambi säkerhetsgranskningskurs 17 april 

På mötet 15-02-17 framhölls behovet av 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. 

En pilotkurs kommer att hållas den 17 april kl 09.00-12.00 hos .SE. Agenda och inbjudan, se 
https://www.sambi.se/nytt/kalendarium/. 

Kursen behandlar de arbetsmoment som den sökande rekommenderas att utföra när den 
tillitsdeklarerar sin verksamhet för Sambi. De är: 

1. Definiera tjänsten som avses i ansökan till Sambi. 
2. Dokumentera organisationen (rapporteringsvägar, ansvariga och ansvar) som styr 

tjänsten. 
3. Meddela Sambi vem som är avtalsansvarig och kontaktpersoner mot Sambi. 
4. Dokumentera alla informationssäkerhetsregler som styr tjänsten, följ ISO 27001. 
5. Gör en riskanalys för att checka om säkerhetsåtgärderna räcker, använd hot- och 

sårbarhetskatalogen som inspiration. 
6. Uppdatera, och dokumentera, säkerhetsåtgärderna där det behövs enligt resultatet 

från riskanalysen. 
7. Gör internrevision för att kontrollera kvalitén på implementationen av 

säkerhetsåtgärderna för tjänsten och att de följer ISO27001. 
8. Fyll i och skicka in tillitsdeklarationen till Sambi. 

https://www.sambi.se/nytt/kalendarium/
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7.2.4 Processen för Sambis tillitsgranskning 

Publicerad på Sambis webbplats i en första version, kompletteras allt eftersom. Synpunkter 
mottas tacksamt. 
 

8 Testplan och testspec 

Behandlas på nästa möte. 

9 Attribut 

Resurser har tilldelats hos Inera för attributförvaltning. Björn Skeppner kommer att arbeta 
med detta. Mer information kommer på nästa möte. 

10 Övriga frågor 

- 

11 Nästa möte  

Mötestider 2015: 

 21 april 2015 kl 10.00-11.30 

 19 maj 2015 kl 10.00-11.30 

 16 juni 2015 kl 10.00-11.30 


