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0 Agenda 

Övriga frågor 

 Innebörden av HSA-katalogen som attributkälla 

 Strategiarbete för nästa utvecklingsetapp av Sambi (3 år) 

1 Föregående protokoll 

Finns publicerat på https://www.sambi.se/?p=1049  
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2 Status  

2.1 Federationsoperatören 

Inga ändringar eller uppdateringar. Jobbas på med processbeskrivning av hur 
ändringshantering ska genomföras, ett första utkast utsänt. Inom kort kommer en första 
version finnas ute. 

Supportprocessen behöver också komma på plats och beskrivas. Definition av vad den 
innefattar mm. Support och incidenthantering är prioriterade. 

Meddelandespecifikation: Hade hoppats att få det klart till dagens möte, men det finns några 
punkter som behöver fortfarande behöver utredas om huruvida de strider mot eller redan 
finns i SAML2int. 

Björn S: status testverktyg? Diskussioner med Sunet sedan tidigare, Roland Hedberg i Umeå 
ville gärna ta frågan vidare. Plattform för verktyget finns men själva conformance-verktyget 
behöver tas fram.  

AP, Robert, undersök status för Roland Hedbergs arbete med verktyget för conformance 
tester. 

3 Pilotanvändarna 

3.1 SLL och Stockholms stad 

SLL: Webcare kan inte vara med i piloten. SLL eftersöker därför en annan tjänst. 

3.2 Inera 

Behöver synkronisera sina olika arbeten för att bli medlem. Sambis är en del i Ineras strategi.  

3.3 eHM  

Projekt för federationsanpassning av alla tjänster, just nu förstudiefas. Bemannat projekt som 
rullar på.  

3.4 Övriga 

  

4 Uppdragspunkter 

Från 
datum 

Ansvarig Beskrivning  Status 
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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  

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 

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

Möte bokat med ELN den 27/4. 

15-03-19 Lennart 
Beckman 

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

Klar 

15-03-19 Agneta publicera hotkatalogen på Sambis 
webbplatsen 

Klar 

15-04-21 Robert Undersök status för Roland 
Hedbergs arbete med verktyget för 
conformance tester. 

 

15-04-21 Staffan Bilda arbetsgrupp med .SE, eHM, 
SLL, Kerstin Rising, Stockholms 
stad för att ta fram nytt 
medlemsavtal. 

 

15-04-21 Staffan Fastställ nya utbildningstillfällen 
för Sambis tillitsgranskning. 

 

15-04-21 Staffan Utred ett ”ombudsavtal” för de 
som ansluter kunder via den egna 
Intygsutgivaren. 
 

 

15-04-21 Björn, 
Patrik, 
Tomas 

Ta fram användningsfall som 
förtydligar behovet och eventuella 
problem vid användning av HSA 
och andra attributkataloger. 

 

15-04-21 ? Hur bör logiken för åtkomstkontroll 
utformas och vilka attribut bör 
användas? 
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5 Medlemsavtalet 

5.1 Status 

 Stockholms stad har skrivit på sitt medlemsavtal.  

 SLL har skrivit på sitt medlemsavtal för Beställningsportalen och WebCare. Det 
återstår att skriva ett avtal för SLL som Användartorganisation. 

5.2 Permanent medlemsavtal 

AP: Bilda arbetsgrupp med .SE, eHM, SLL, Kerstin Rising, Stockholms stad för att ta fram nytt 
medlemsavtal. 

 Medlemsavtal och kontaktpersoner: de olika typerna av kontaktpersoner som ska anges 
behöver beskrivas i samband med att ordinarie avtalet tas fram. Vilka av kontakterna kan 
anges som en funktionsbrevlåda? Exempel stora organisationer som Stockholms stad. 

5.3 Avtalsutveckling  

Ett ”ombudavtal” som möjliggör för Inera och andra som önskar att ansluta sina kunder via sin 
egen Intygsutgivaren behöver utredas. 

AP, Staffan: Utred ett ”ombudsavtal” för de som ansluter kunder via den egna Intygsutgivaren. 

 

6 Tillitsgranskning 

6.1 Status 

SLL Beställningsportalen: Godkänd för piloten. Arbete pågår med Riskanalys. 

SLL Intygsutfärdare: Godkänd för piloten. Arbete pågår med Riskanalys. 

SLL WebCare: Avvaktar arbetet med Riskanalys för Beställningsportalen. 

Tieto Broker: Granskning pågår. 

Stockholms stad: Granskning pågår. 

Inera Säkerhetstjänster: Arbete med ansökan pågår. 

Inera HSA: Planerar att en separat tillitsdeklaration för HSA. Avsikten är att andra sedan ska 
kunna referera till HSA som attribututgivare. 

Danderyds kommun: Arbete pågår med tillitsdeklarationen. 

eHM: Version 0.9 av ansökan klar.  
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SITHS: Avvaktar besked från Inera och E-legitimationsnämnden 

Huddinge: Ska kontakta E-legitimationsnämnden för granskning av dem som 
identitetsutfärdare. 

6.2 Anteckningar från Sambis styrgruppsmöte avseende tillitsgranskning 

På Sambis styrgruppsmöte den 15 april 2015 föredrogs förslaget till vidareutveckling av 
Sambis tillitsgranskning (som även presenterades på vårt föregående arbetsmöte). Nedan 
redovisas de oreviderade mötesanteckningarna från Sambis styrgruppsmöte.   

****************************** 

1.1  [BP1] Bör granskningstjänsten fortsätta med att erbjuda hjälp till de som 
ska granskas?  

Mötet ansåg det viktigt att Sambis granskningsgrupp även fortsättningsvis bistår de sökande, med 

att hjälp för att klara av att uppfylla Sambis säkerhetskrav. Ett gott exempel kan hämtas från E-

legitimationsnämnden, som inleder granskningsarbetet med ett möte med den sökande och som 

har ett dokument som specificerar förväntningarna på ansökan. 

Beslut 

 Sambis granskningsgrupp ska tills vidare fortsätt att erbjuda hjälp till de som ska granskas för 

att de ska klara av att uppfylla Sambis säkerhetskrav.  

1.2 [BP2] Beslut om att vidareutveckla Sambis tillitsgranskning enligt förslag. 

De sju förslagen från granskningsgruppens utredning gicks igenom och följande beslut fattades: 

1.2.1 Utveckling av tillitsramverket 

Förslag: Stryk underordnade ”detaljkrav” i Tillitsramverket och fokusera i stället på de tre 

kärnpunkterna i LIS ISO/IEC 27001: 

1. Riskanalysen - Grundläggande för ett strukturerat informationssäkerhetsarbete är att 

regelbundet genomföra en riskanalys. Riskanalysen används för att utforma skyddet så att 

det passar verksamhetens informationstillgångar. 

2. Strukturerat arbetssätt för informationssäkerhet 

3. Internrevisionen 

 

Beslut 

Styrgruppen beslöt att ge verksamheten i uppdrag att ta fram en ny version av Sambis 

tillitsramverket enligt förslaget. Stefan Larsson ska medverka och övervaka arbetet.  

Det nya förslaget ska innan det träder i kraft godkännas av styrgruppen. 

UP 15:2-2, Staffan: Ta fram en ny version av Sambis tillitsramverket enligt riktlinjerna i 

granskningsgruppens förslag. 
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1.2.2 Granskningsprocessen 

Förslag: Utveckla Sambis tillitsgranskning genom att granska dokumentationen av Riskanalys, 

Regelverk för informationssäkerhet och Internrevision och minska detaljerna i den nuvarande 

självdeklarationen 

Beslut: Verkställs efter att tillitsramverket har reviderats (se ovan). 

1.2.3 Tydliggör arbetsgången 

Förslag: Tydliggör det arbetsflöde som den sökande rekommenderas att följa. Granskningsgruppen 

presenterade ett förslag på ett sådant arbetsflöde.  

Beslut: Verkställ enligt förslaget. 

1.2.4 Krav på kontinuerligt arbete 

Förslag: Granskning ska inte vara en engångsföreteelse, utan ska vara regelbundet 

återkommande. 

Styrgruppen instämmer i att granskning inte ska vara en engångsföreteelse, utan ska vara 

regelbundet återkommande. 

Beslut: UP 15:2-3, Staffan: Återkom med ett förslag på hur ett kontinuerligt granskningsarbete ska 

implementeras. 

1.2.5 Regler för kommunikation 

Förslag:Tillit kräver information om vilka medlemmar som är godkända, för vad, hur länge, 

eventuella invändningar, förbehåll, villkor och krav på kompletteringar, incidenter. Fastställ hur 

sådan information ska delges medlemmarna. 

Styrgruppen instämmer inte i att information om medlemmens granskning ska spridas. 

Beslut: Endast information om godkända medlemmar ska publiceras. 

1.2.6 Tydliggör beslutsprocessen 

Förslag: Tydliggör en processen för granskning, beslut och förvaltning som är tydlig, förutsägbar 

och transparent. Vem som tar vilka beslut, om beslut kan överklagas och hur det ska gå till. 

Styrgruppen instämmer i behovet, men har idag inget färdigt svar på frågan 

Beslut: För stunden kan inte granskningsbesluten överklagas. 

1.2.7 Utbildningsinsats 

Förslag: Tillhandahåll en kort kurs omfattande: Vad som krävs för medlemskap i Sambi, 
orientering om vad som avses med ledning av informationssäkerhet och hur kraven 
effektivast kan uppfyllas och upprätthållas. 

Beslut: Verkställ enligt förslaget. 
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Utbildningsinsatser. Stefan Runneberger önskar kunna kommunicera utbildningstillfällen under 
KommITS i början av maj. Datum bestäms inom kort. 

AP Staffan: Fastställ nya utbildningstillfällen för Sambis tillitsgranskning. 

 

1.3 [BP3] Produktionssättning och organisatoriskt hemvist för 
granskningstjänsten. 

Diskussion: 

 Långsiktigt behövs en finansiering. Ska få kosta, men viktigt att kostnaden anpassas till 

mottagande organisation. Priset behöver differentieras efter storlek. 

 Kan operatören vara granskare? Vilken roll ska eHM ha? 

Beslut: UP 15:2-4, Staffan: Återkom med ett förslag på utformning av en allmän granskningstjänst 

för Sambi. 

1.4 [BP4] Utred behov och möjlighet för Sambi att erbjuda en med  
E-legitimationsnämnden parallell granskningstjänst för identitetsutfärdare. 

Önskemål har framförts om ett Sambi bör erbjuda en alternativ granskningstjänst till E-

legitimationsnämnden för granskning av identitetsutfärdare. 

Förslag: Erbjuda en med E-legitimationsnämnden parallell granskningstjänst av identitetsutfärdare 

för Sambis medlemmar. 

Diskussion: 

 En sådan tjänst måste ha ett gott renommé och högt förtroende. 

 Behöver vara effektivare och snabbare än alternativet som E-legitimationsnämnden erbjuder. 

 Kommunikation av viktigt! 

Beslut: UP 15:2-5, Staffan: Återkom med ett förslag på granskningstjänst av identitetsutfärdare 

som ska erbjuds parallellt med E-legitimationsnämnden. Förslaget ska även omfatta en 

kommunikationsplan. Stefan ska medverka i projektet och ge sin second opinion. 

****************************** 

 

6.3 Utbildning Sambi säkerhetsgranskningskurs 17 april 

Den 17 april genomförde Sambi den första säkerhetsgranskningskursen. Kursen samlade 20 
deltagare. Kursmaterialet finns på https://www.sambi.se/17-april-2015-utbildning-i-sambis-
sakerhetsgranskning/. 

Några diskussioner under kursen var: 

• Behov av att definiera en ombudsroll för användarorganisationer i Sambi (vid 
sidan av rollen Användarorganisation och tjänsteleverantör) 

https://www.sambi.se/17-april-2015-utbildning-i-sambis-sakerhetsgranskning/
https://www.sambi.se/17-april-2015-utbildning-i-sambis-sakerhetsgranskning/


 

  

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

• Skriver tydligt i tillitsramverket om hur man ska ange det som ska tillitsgranskas. 
Lennart:  

• Förtydliga hur kontaktperson ska anges och hur det hänger ihop med 
medlemsavtalet. 

• Beskriv hur Sambis tillitsdeklaration relaterar till ett överordnade ledningssystem? 
Ska man ha ett mini- eller ett micro-LIS per tjänst? Hur ska LIS-arbetet 
organiseras? 

• Definiera tydligare vilka krav federationen ska ställa på en tjänst 
(oavvislighet/spårbarhet, ej förfuskas…).  

• Tjänsten bör specificera attribut som används för sin behörighetskontroll. 

• Förtydliga i ”första fliken” vad som är relevant för SP:s etc eller flytta till 
respektive flik. 

• Etablera ett forum för Sambis utveckling av tillitsgranskning? Eller ska det vara det 
samma som Sambis ordinarie arbetsgrupp? 

• Bör Sambi göra en riskanalys? Användarperspektivet, för tekniknördsanlys 

• Förtydliga vad som ingår i avtalet respektive i säkerhetsgranskningen. 

• Tydliggör hanteringen av känsligt material som tillhandahålls i 
säkerhetsgranskningen. 

 

6.4 Forum för att diskutera tillitsgranskningar 

Mötet ansåg att denna arbetsgrupp är ett lämpligt forum för att diskutera detta. Viktigt att få 
en större bredd. Arbetsgruppen ansåg att även SKL bör vara med. 

 

7 Testplan och testspec 

- 

8 Attribut 

Björn Skeppner information om planerna för arbetet. 

Målet är att den 25 september ha färdigstatus. Möten i maj och juni för att uppnå alla 
delleveranser. Ta fram styrande principer för attributsprofil. Rutiner och processer för 
attributsförvaltningen. 
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8.1 29 april Workshop om Sambis attributförvaltning 

Tid: 29 april 2015 kl 13.00-16.00 
Plats: .SE, Ringvägen 100, Stockholm, uppgång A, 9 tr 
Workshopen leds av Björn Skeppner, Inera 

Syfte: Uppstart av Sambis attributförvaltning, som ska identifiera gemensamma attribut för 
att effektiviseras identitet och behörighetsstyrningen för Sambis medlemmar. 

 
Målgrupp: Workshopen vänder sig till de inom vård- och omsorgssektorn som arbetar med 
identitets och åtkomsthantering och som vill vara med och bidra till utformningen av Sambis 
attributförvaltning.Agenda 

1. Presentation av deltagarna och deras förväntningar på Sambis attributförvaltning 
2. En genomgång av vad som har gjorts tidigare 
3. En genomgång av planen för etableringen av Sambis attributförvaltning 
4. Diskussion – Styrande principer för Sambis gemensamma attribut och attributprofiler 
5. Organisation och uppdrag för det fortsatta arbetet 
6. Uppföljning av arbetet 

Anmälan till workshopen görs på https://www.sambi.se/nytt/kalendarium/ 
 

9 Övriga frågor 

9.1 Innebörden av HSA-katalogen som attributkälla 

Fråga: Vad det innebär att HSA-katalogen ska vara en attributkälla, dvs för vilka attribut ska 
den vara garant som ingen annan kan vara? 

Synpunkten framfördes att HSA:s roll för Sambi bör klargöras! Vad finns i HSA som inte finns 
någon annan stans. 

Bör Sambi erbjuda medlemskap för attributskällor i en federation, vem som tjänsterna i 
federationen ska kunna använda (en så kallad AA, Attribute Authority) eller är det en funktion 
som inte hör hemma i Sambi? Ek är en ”user store”. Förtydliga rollen i Sambi för en user store. 

Vilka attribut i HSA behövs som inte finns någon annan stans? (HSA-attribut finns i Ek). De 
olika användarfallen behöver definieras och utredas, arbetsgrupp sätts ihop. 

AP, Björn; Tomas, Patrik: Ta fram användningsfall som förtydligar behovet och eventuella 
problem vid användning av HSA och andra attributkataloger.  

 

Anmälan%20till%20workshopen%20görs%20
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9.2 Åtkomstkontroll 

Det diskuterades hur logiken för åtkomstkontroll bör utformas och vilka attribut bör 
användas?  

AP ?, Bör detta förtydligas? 

9.3 Strategiarbete för nästa utvecklingsetapp av Sambi (3 år) 

.SE styrelse har efterfrågat ett underlag till sitt årliga strategimöte avseende vidareutveckling 
av Sambi och angränsande områden. Framför gärna önskemål och idéer på den långsiktiga 
vidareutvecklingen av Sambi och tillhörande områden till Staffan. Materialet ska vara inne 
senast 14 maj. 

10 Nästa möte  

Mötestider 2015: 

 19 maj 2015 kl 10.00-11.30 

 16 juni 2015 kl 10.00-11.30 


