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Anteckningar från Sambis arbetsgruppsmöte 

 Datum: 15 okt 2015, 10.00-11.30 

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

Urban Jarl, SLL 
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0 Agenda 

Agendan godkändes utan tillägg. 

1 Föregående protokoll och uppdragspunkter 

Protokollet från 15-09-17 finns publicerat på https://www.sambi.se/?p=1049  

De flesta UP:s är klara. Behovet av att etablera ett ”Förvaltningsforum” föreligger inte, utan 
behovet avser ett ändringsråd. UP omformuleras därför. 
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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. 
 

Klar – Den tekniska bilagan kommer att 
uppdateras med resultatet av arbetet 
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  
15-06-16: Förhoppningar om att det 
snart är klart 

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

Klar 
15-06-16: SLL (Urban) vill vara med när 
det kommit lite längre med Inera. 
15-08-18: Frågan överlämnad till Sambis 
styrgrupp 

15-06-16 Staffan 
Hagnell 

Bevaka vad som händer ELNs 
tillitsgranskning av Huddinge 

Klar - Rapporteras löpande under 
tillitsgranskning. 

15-08-18 Robert 
Sundin 

Fastställ vilken formalia som 
behövs för att etablera 
Förvaltningsforum. 
 

Stängd – frågan formuleras om från 
formalia för ”Förvaltningsforum” till 
”Ändringsrådet” 

15-10-15 Staffan 
Hagnell 

Fastställ vilken formalia som 
behövs för att etablera 
Ändringsrådet. 
 

Frågan tas upp på Sambis nästa 
styrgruppsmöte. 

 

2 Status  

2.1 Förvaltningsforum Ändringsråd 

Process för ändringshantering etablerad. Rådet har haft ett möte i direkt anslutning till detta 
möte. Rådets bemanning utgörs av: Urban Jarl, Joakim Sandberg, Tomas Fransson och  
Tommy Almström (samtliga deltog på mötet). 
 
Teknikbilaga: ny version finns och den gamla ska bytas ut. Rådet tar till sitt nästa möte fram 
riktlinjer för hur detta ska hanteras. 
 

2.2 Sambis styrgrupp 

Rapport från mötet 14 okt 2015 

2.2.1 Beslut 

Beslutspunkt Nytt medlemsavtal – Mötet beslöt att godkänna förslaget till nytt 
medlemsavtal. Det nya avtalet ska sändas till de befintliga pilotanvändarna.  
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I och med att det nu finns ett permanent anslutningsavtal, är tjänsten klar för att ta emot nya 
medlemmar. 

Dvs Sambi har lämnat pilotfasen och befinner sig nu i skarp produktion. 

2.2.2 Diskussionspunkter 

Frågan om arbetsformer för Sambis styrgrupp diskuterades. Styrgruppen var enig om att 
fortsätta bedriva arbetet i dess nuvarande form till dess eHM är redo att leda arbetet. 

IIS ska nu att starta projektet - Kvalitetssäkring av Sambis granskningstjänst. Projektet 
beräknas till att omfatta 1400 timmar fram till sommaren 2016 och omfattar aktiviteterna: 

 Tjänsteplan och Tjänstebeskrivning 

 Kvalitetssäkring av försäljnings- och kundvårdsprocessen 

 Kvalitetssäkring av granskningsprocessen  

 Tekniskt system för konfidentiell hantering av deklarantens information 

 Produktionssättning av tillitsramverk v1.3 

 Instruktioner och kvalitetssäkring av granskarnas arbete 

 Granskningsavtal  

Styrgruppen uppskattade initiativet och önskade det lycka till. 

2.3 Federationsoperatören  

2.3.1 Informationsaktiviteter oktober 

• 15-10-06 Nationella eHälsodagen. 30 min presentation med EHM, samt SLL och KSL som 
berättade om sina erfarenheter från piloten. 

• 15-10-19 halvdags WS med Almega och Stockholm Digital Care 

• 15-10-21 Presentation av Sambi under 75 min Sambi på GR Informationsdag kring Svensk e-
legitimation.  

• 15-10-30 “Et referansebesøk” från Helsedirektoratet.no som utreder SSO i Norge. 

 

2.3.2 Utbildningstillfällen höstterminen 2015 

 11 nov Sambi GK (heldag)  

 12 nov Sambi Tillitsgranskningskurs (heldag)  

https://helsedirektoratet.no/
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2.3.3 Tillitsgranskning 

 

 

2.3.4 Rapport från arbete med tillitsramverk v1.3 

Följande har publicerats på Sambis webb, se https://www.sambi.se/tillitsramverk/ 

 Tillitsramverk version 1.3  

 Sambis mall för att sökandes tillitsdeklaration. Den innehåller även förklaringar och 
anvisningar. 

 Granskningsinstruktion och checklista för Sambis granskare. Detta dokument innehåller 
anvisningar till granskarna och den checklista som de ska fylla i vid varje granskning. 
Dokumentet publiceras för allmän kännedom och transparens om hur Sambis 
granskningar utförs. 

2.4 Attributförvaltning 

Per Mützell har för Ineras räkning tagit över arbetet med att leda Sambis attributförvalting. 
Han ledde sitt första den 13 oktober.  

Arbetsgruppen planerar att leverera en första version av en attributlista innan årsskiftet. 
Innan publicering behöver formatspecifikationerna ses över. Synpunkten framfördes på att 
OID:erna behöver kompletteras med urn/url:er som enkelt kan tolkas av en människa och 
som pekar på formatdefinitioner. 

Det är viktigt att komma fram med en första version inom kort, som sedan man kan arbeta 
vidare med. 
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Förslag till nytt attribut för yrkeskategorier har erhållits från eHM. Det finns dock frågor om 
vilken attributskällan som ska användas för detta (Jordbruksverket bör vara ansvarig för 
källan).  

Arbetet med attributskategorier fortsätter, men prioriteras ner tills efter attributlistan är klar. 
En intressant fråga är hur parterna ska komma överens om vilka attribut som ska utbytas och 
vad som kan göras för att underlätta detta. 

På mötet sades det att det är tjänsten som ska uttala vilka attribut den behöver, men att det 
alltid är Användarorganisationen som ansvarar för att inte lämna ut för många attribut (fler 
än som behövs). Policyn för vilken Tjänsten respektive Användarorganisationens ansvar är 
behöver utarbetas och förtydligas. 

Det noterades att det finns ett beroende mellan utformningen av policyn för Sambis 
attributförvaltning och hur Sambis tillitsgranskning ska ske. Frågan bör bevakas och 
diskuteras vidare. 

Det är intressant att jämföra med eidas, där det finns fastställd mängd som kan och som ska 
skickas.  

Nästa möte hålls om ca två veckor. 

3 Medlemsfrågor 

3.1 Befintliga medlemmar 

SLL + Sthlm stad: rullar på. 

Ny möjlig tjänst som undersöks är färdtjänst.  

e-frikort är en annan viktig tjänst som skulle kunna vara intressant för Sambi. 

3.2 Status för några blivande medlemmar 

Inera: Pascal planerar att börja jobba med SAMBI mer aktivt efter releasen 22/11. 

Lidingö stad: En överenskommelse har gjorts mellan IIS och Lidingö stad. Resultatet ska 
kunna användas som mall och exempel för andra kommuner som avser ansluta sig och 
därigenom skapa tydlighet och enkelhet i hur ansökning kan ske. 

Huddinge kommun: Granskning för Utfärdare av Svensk e-legitimation pågår. Därefter 
kommer granskning för Sambi att påbörjas. 

Danderyd kommun: Granskning för Sambi att har påbörjats.  
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4 Övriga frågor 

Diskussion: 

 Det är viktigt att Sambi inte bara riktar sig till stora kommuner, utan även kan 
användas av små vårdgivare. Vilken part ska då deklarera? Ska en ombudsroll 
utvecklas?  

 En ökad informationsspridning är viktig för Sambi.  

 Det är viktigt att vara medveten om att förutsättningar skiljer sig stort mellan olika 
delar av landet.  

 Det är angeläget att tjänster som Pascal nu kommer in för att Sambi ska komma 
vidare.  

 Sluta prata om en pilot, vi är nu i produktion. 

 

 

5 Nästa möte  

Kommande möten för ht 2015.  

 17 nov, kl 10.00-11.30 

 15 dec, kl 10.00-11.30 

 


