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2 Föregående protokoll och uppdragspunkter 

Protokollet från 15-12-15 finns publicerat på https://www.sambi.se/?p=1049 
 

Från 
datum 

Ansvarig Beskrivning Status 

15-11-17 Robert 
Sundin 

Upprätta en arbetsbeskrivning för 
Förvaltningsforum 

Pågår 

15-12-15 Robert 
Sundin 

Bjud in en arbetsgrupp för utforma 
en förvaltningslösning för Sambis 
Tillitsramverk. 

 

 
 

3 Reseberättelse – SWITCHaai Federation, Schweiz 

En kort summering av intrycken från IIS besök hos SWITCHaai. Se bifogade bilder. 

 

4 Sambis Federationsdrift, status och planer 

4.1 Ändringsråd/ Förvaltningsforum 

Inga möten har behövts sedan föregående möte. 
 

4.2 Federationsoperatören 

Inga förändringar.  
 

4.3 Medlemmar 

4.3.1 SLL 

Fler användare till Beställningsportalen, nu hundratals. Avtalet inte klart men på 
gång. 

 

4.3.2 Stockholms stad 

Deltar ej på dagens möte. 
 

4.3.3 Inera 

Ansökan för Nationella Säkerhetstjänster som IdP ska skickas in, fördröjt p g a 
omorganisation. 

4.3.4 eHM 

Förbereder för tester och referensimplementation i Trail-miljön.  

Hur IdP kan komma att bjudas in att testa mot den är en senare fråga. 
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4.3.5 Migrationsverket 

Från förra mötet: E-tjänsten MELKER (Migrationsverkets E-tjänst för landsting och 
kommuners ersättningsansökningar) har anpassats för Sambi. Projektet ska enligt 
plan vara i produktion sista mars 2016. 

Deras attributsfråga om vilka attribut som bör användas för kommuner hänvisas 
till attributsgruppen. Den spontana tron är att det bör täckas av befintligt attribut 
så som attributet ”o”. 

 

5 Sambis Tillitsgranskningstjänst 

5.1 Status tillitsgranskningar 

 

 

5.2 QA-projekt 

QA-projektet för Sambis tillitsgranskningar löper enligt plan. Projektet 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 
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Projektet kommer att sända ut en beskrivning av Sambis tillitsgranskningstjänst på 
remiss den 14 mars 2016. 

 

Så långt har följande synpunkter framfördes 

 Kravet på återgranskning vid förändringar av tillitsramverket bör finnas beskrivet 

 Tydliggör bättre kraven på koppling mot eIDAS och Svensk e-leg? 
 

5.3 Vidareutveckling av Tillitsramverket 

AP, Robert Sundin. Bjud in en arbetsgrupp för utforma en förvaltningslösning för 
Sambis Tillitsramverk. 

 

6 Sambis Attributförvaltning 

6.1 Namnstandard version 1.0 

Klar och publicerad på Sambis webbplats.  

Nästa steg att titta på kategorisering av attribut, så kallade attributprofiler. 

Fråga om Bruttolistan och Nulägeslistan: Hur ska anpassningen hos befintliga 
medlemmar hanteras? Ingår det i attributgruppens uppgifter? 

Svar: Policys och processer behövs för vilka attribut som ska släppas från ingående 
IdPer. 

7 Lösningsförslag från Inera avseende uppdragsval 

Till mötet har ett lösningsförslag bifogats avseende vidareutveckling av Ineras IdP för 
styrning av uppdragsval baserat på begärda attribut. 

Frågeställningar 

 Är bifogat lösningsförslag i överensstämmelse (konformt) med Sambis 
specifikationer (teknik och attribut)? 

 Är det ett lämpligt sätt att lösa uppgiften på eller finns andra förslag? 
 Övriga synpunkter på förslaget? 

 

Frågeställning och dokument finns även i trello för 
attributsgruppen: https://trello.com/c/iCfEbX9W 

 

7.1 Inkomna synpunkter 

Från: patrik.munter@sll.se 
Ämne: Ang. Remiss av lösningsförslag för vidareutveckling av Ineras IdP 

Vi har inga direkta invändningar mot förslaget. En bra lösning och vi kan i vår IDP 
hantera denna möjlighet med tilläggskonfiguration. 

Det öppnar även upp för vår Broker (som SP) att kunna skicka en 
autenticeringsförfråga till vår egen IDP eller den nationell IDP och begära olika 
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attribut-set beroende på vad slutapplikationen behöver. 
 

Vi ser väl inte att denna funktion specifikt mappar mot SAMBI utan mer utifrån den 
utökade möjlighet till effektiviserad attribut och uppdragsvalshantering det ger. 
Dessutom till gagn för slutanvändaren som erhåller en bättre användarupplevelse. 

 

En annan fråga som vi har adresserat tidigare och gärna vill lyfta igen är att 
medarbetaruppdragsvalet inte skalar på multipla anställningar/personposter i 
katalogen. I medarbetaruppdragsvalet måste vi få möjlighet att välja personpost. 
Detta kanske inte heller är en fråga för SAMBI men måste hanteras ifall modellen 
införs på bred front. 

 
Dock är vår rekommendation för SAMBI att titta på så kallade entitetskategorier för 
att hantera attribut dynamiskt. Entitetskategorier har den fördelen att de även kan 
användas till andra saker, tex att gruppera entiteter som erbjuder/kräver vissa LOA-
nivåer, gruppera tjänster inom områden (tex Vård/behandling) etc. 
Entitetskategorier används för andra federationer, tex sveleg, swamid m fl. och SLL 
funderar på att införa detta för sina behov. 

 

 

Från HSA (Förvaltning, Förvaltningsgrupp och Behörighetsgrupp) 
Lösningsförslag - hantera krav på uppdragsattribut och uppdragsval i IdP  
 
Kommentar/svar på remissvaret i blått nedan. 
 

 Vad vi kan se i avsnittet Bakgrund efterfrågas både möjligheten att leverera en 
persons samtliga medarbetaruppdrag OCH att endast leverera utvalda delar av 
den behörighetsgrundande informationen. Dock kan vi ur lösningsförslaget bara 
utläsa att det är det andra önskemålet som adresseras. Detta bör förtydligas i 
dokumentet, och kanske också motiveras. 

o SVAR: Ja, kan förtydligas. Enligt Sambi attributspecifikation levereras ett 
(aktuellt) medarbetaruppdrag med dess egenskaper. Förslaget utgår från 
Sambi-specifikationen och presenterar ett sätt för IdP och SP att hantera 
krav på uppdragsattribut och val av uppdrag om det behövs. 
 

 Om vi nu har missuppfattat ovanstående och det faktiskt erbjuds en möjlighet att 
leverera alla medarbetaruppdrag för en person tror vi att det är viktigt att det 
finns tydlig information till SP (kalla det gärna policy/regelverk om allergin inte 
slår till) om vad medarbetaruppdragsval har för betydelse för loggningen och 
framför allt för uppfyllelse av Patientdatalagen. Alla anställda i våra kunders IT-
organisationer har inte stenkoll på vad Patientdatalagen säger och risken finns att 
de bygger lösningar som i slutänden gör att organisationen bryter mot lagen. Vi 
ser det som viktigt att Inera aktivt hjälper sina kunder att undvika en sådan 
situation. 

o SVAR: Nej, ni hade inte missuppfattat ovanstående. Förslaget utgår från 
Sambi attributspecifikation, dvs det är ett medarbetaruppdrag som 
levereras. Instämmer i att det är viktigt att det framgår i policy vad som 
ska loggas i e-tjänsterna, det är dock utanför denna remissfråga (kan vi ta 
upp separat, pågår arbete kring detta). 
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 Det borde kanske finnas en genomgång (granskning) av tjänster som vill använda 
Ineras IdP överhuvudtaget för att säkerställa efterlevnad till Patientdatalagen. 
Denna fråga är dock betydligt större än denna remiss och behöver sannolikt 
bollas med Arkitektur & Regelverk Säkerhet 

o SVAR: Precis, den frågan ligger utanför denna remiss (hanteras i 
anslutningsprocessen för Inera Säkerhetstjänster). 
 

 Vi tolkar det som att exemplen i lösningsförslaget bara innehåller en delmängd av 
de attribut som kommer att kunna levereras, och bara utgör exempel (t.ex. att 
givenName är obligatoriskt). SP:n kommer att ange vilka attribut SAML-biljetten 
ska innehålla genom den metadata som finns för SP:n - en kombination av  
SPSSODescriptor och AuthnRequest som gör att IdP:n vet vilket index som ska 
användas och därmed vilka attribut som ska levereras. Det är alltså en ny logik i 
Säkerhetstjänster som genomförs. Har vi förstått det rätt då? 

o SVAR: Korrekt. Exemplen syftar till att visa principerna, och använder bara 
delmängder av attribut, men visar inget om vilka attribut som totalt sett 
är möjliga att leverera (vi hänvisar till Sambi attributspecifikation där).  
 

 Som en liten parentes: Det pågår en diskussion om att göra givenName 
(=tilltalsnamn för person) till ett icke-obligatoriskt attribut i HSA för att hantera 
de personer som faktiskt inte har något förnamn. De hanteras ju på detta sätt i 
befolkningsregistret idag, så det är förmodligen inte bara HSA som kommer att 
behöva leverera personer utan givenName framöver. Vi tror därför inte att det är 
bra att ha givenName som obligatoriskt attribut. 

o SVAR: Se svar ovan. Exemplen är bara till för att visa på principer och har 
inget med vad en viss e-tjänst i verkligheten kommer att kräva av IdP. Det 
är upp till e-tjänsten att avgöra. 
 

 Det är svårt att utläsa ur dokumentet vad som egentligen kommer att levereras i 
respektive exempel. Menar man att IdP:n i exempel 2 bara kommer att leverera 
attribut knuta till personen, t.ex. förskrivarkod och befattning, men inga uppgifter 
om personens kopplingar till medarbetaruppdrag? Och att IdP:n i exempel 3 
kommer att leverera attribut kopplade till medarbetaruppdraget och till personen 
och att personer med flera medarbetaruppdrag måste välja uppdrag innan IdP:n 
levererar? Detta bör i så fall förtydligas. 

o SVAR: Ja det stämmer, och som sagt, det är endast exempel. Vilka attribut 
som kan levereras inom ramen för Sambi finns i attributspecifikationen. 
 

 Också delvis utanför scopet för denna remiss, men hur ser processen ut för att vid 
behov ändra innehållet i spec och funktionalitet för IdP? Önskemål om utökat 
innehåll i biljetten behöver hanteras i samklang mellan HSA och 
Säkerhetstjänster, bör vi ta fram en gemensam och dokumenterad process för 
detta? 

o SVAR: Utanför scope för denna remiss. Låt oss lyfta denna fråga i separat 
Inera-forum. 

 

 

Fråga från federationsoperatören: Ställer det nya krav på hur federationoperatören ska 
kontrollera attribut i metadata? 
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8 Kommunikation 

8.1 Sambi utbildning 

 Sambi grundkurs – 25 februari, 3 pers bokade 

 Sambi tillitsdeklarationskurs – 26 februari, 2 pers bokade 

 Sambi grundkurs – 20 april, 0 pers bokade 

 Sambi tillitsdeklarationskurs – 21 april, 0 pers bokade 

 Sambi grundkurs – 1 juni, 0 pers bokade 

 Sambi tillitsdeklarationskurs – 2 juni, 0 pers bokade 
 

8.2 E-legitimationsdagen 3 feb 

Medverkan om Sambi i seminariet Behörighetsfederationer, kl 

14.15-14.45 Agenda 

1) Kort Intro, Staffan Hagnell (2 min) 
2) Urban Jarl, om SLLs arbete med Sambi. Varför Sambi behövs utöver 

svensk e- legitimation, (10 min) 
3) Diskussion om behov, utveckling och samverkan mellan de olika federationerna (16 

min) 
1. Valter Nordh, Sunet 

2. Robert Sundin, Skolfederation 
3. Urban Jarl, SLL, Sambi 
4. Martin Lindström, E-legitimationsnämnden, eIDAS 

4) Summering (2 min) 

8.3 Vitalis 

Seminariet: Sambi – Identitetsfederation för hälsa, vård och omsorg har antagits och 
kommer att hållas den 7 april. 
 

9 Styrning 

9.1 Sambis styrgrupp 

Kommande möten 

 7 mars 2016 

 30 maj 2016 
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10 Övriga frågor 

 eHM: dummy-tester klara för att köras i maj i Trial.  

 Sunet bjuder in till Svenskt Federationsforum den 18 april. Boka in tiden nu så 
kommer en inbjudan om någon vecka. 

 Inera: Regioner och landsting har under hösten genomfört en undersökning om 
hur SSO för medarbetare ska uppnås. Det innehåller förslag om hur man bör gå 
vidare med Sambi. Ombudsfrågan med fler stora frågor lyfts i rapporten. 
Rapporten ligger nu hos SLIT-gruppen.  

Önskemål om presentation av ovanstående rapport vid nästa möte. 

11 Nästa möte 

8 mars kl 10.00-11.30 
 

Kommande möten vårterminen 2016: 
19 april kl 10.00-11.30 
31 maj kl 10.00-11.30 
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